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  أ. د. نهلة أنيس محمد مصطفى

  أستاذ التاريخ ٕالاسالمي
  كلية الدراسات ٕالانسانية

   جمهورية مصر العربية -ٔالازهر الشريفجامعة 

    

    
  :  لدراسةالمرجعي بااالستشهاد 

ي  ،لة أنيس محمد مصطفى ى مصر وأثرها  الهجرات العربية إ
ي مصر  ى املجتمع: محافظة الشرقية  اللهجة املصرية وأثر ذلك ع
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ى العربية الهجراتموضوع هذا البحث هو   وتوطن مصر إ

 مصر أهل ي وٕالاسالم العربية اللغة أثر، و ا العربية القبائل
م  اللهجات ي املتوارثة اللغوية املفردات. وذلك من خالل تناول ولغ
ي التطور ، وعرض )نموذًجا الشرقية ةمحافظ( املصرية  التاري
ي والوضع ، ثم عرض أمثلة الشرقية ملحافظة وٕالاداري  الجغرا

  .الشرقية أهل لهجات ي العربية اللغة فرداتمل
₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 

ي عمق  رة ضاربة  هاجرت قبائل عربية عدة من  التاريخمنذ ف
ى مصر، وتعايشت تلك القبائل مع  الشعب عدنانية وقحطانية إ

املصري وأثرت فيه وتأثرت به، ح كونت وهذا املجتمع نسيجا 
ي التاريخ املصري  ر واحد من مؤر ى ذلك غ واحدا، وقد أشار إ
ا  ى مصر، وانعم هللا عل القديم، وجاءت الفتوحات ٕالاسالمية إ
رة حكم الخلفاء  بدخولها تحت قيادة الدولة ٕالاسالمية، وخاصة ف

ى إفريقية، وال أص الراشدين  بحت فيه مصر مفتاح الدخول إ
ا، وخاصة عندما انتدب عمر بن  فازدادت الهجرات العربية إل

ي مصر، وظلت  الخطاب  عدة بطون من قبائل ش للتوطن 
رة متأخرة  ى مصر طوال العصر ٔالاموي وح ف الهجرات العربية إ

ى، وال  ا ٔالاو غرو إن من العصر العباس وإن كانت ليست بكثاف
ي مناطق مصر املختلفة  قلنا أن تلك الهجرات وتوطن العرب 
رة، ومناطق  ي الشرقية، والبح ي نوا ى ريف مصر  ونزولهم إ
ر وجه مصر الحضاري، ولم يأت القرن الرابع الهجري  الصعيد قد غ
ي لسان عامة أهل مصر الناطق، وخاصًة  إال وكانت اللغة العربية 

شامل لكل أصقاع القطر املصري، وتكاد تجزم بعد انتشار ٕالاسالم ال
ي  ن من ٔالاقباط  بعض الدراسات أن الوجود العربي ودخول املصري
رة، مما  ذه الصورة الكب ٕالاسالم هو ما جعل اللسان العربي يسود 
ي يماثل البصرة والكوفة  حدى بمصر أن تصبح مركًزا إلشعاع ثقا

ومن بعدها القاهرة ـ  ودمشق، وغدت العواصم املصرية ـ الفسطاط
ي هام للحضارة العربية ٕالاسالمية.   تؤدي دورها كمركز حضاري وثقا

تختلف اختالًفا كلًيا عن  العربوأصبحت لهجات مناطق توطن 
ا  ر  ي ال ك ي املناطق املحاذية للنيل و ن  لهجة عامة املصري
ي الوجه البحري،  الوجود املصري القبطي قديًما، وخاصة 

اللهجة القاهرية تشمل عدة مناطق مثل القاهرة وتخومها  فأصبحت
ة القريبة من  من ٔالاعمال القليوبية واملنوفية وبعض أعمال الج

وتنوعت لهجات السواحل املصرية بمختلف مناطقها  القاهرة،
ي دمياط،  فأصبح هناك لهجات لسواحل مصر الشرقية واملمثلة 

ي ٕالاسكندرية، أما بقية ولهجات لسواحل مصر الغربية واملمثلة 
ا بدوية بلكنة مغربية لتوافد عدد  السواحل الغربية فكانت لهج
ي مناطق مرس مطروح والسلوم  ا  ا وتوط من القبائل املغربية عل
ي فقد تأثر عامة أهله باللغة  وصوال للحدود الليبية. أما الوجه القب

ا املختلفة فلم يكن به منطقة سواء ي الصعيد  العربية ولهجا
رى للقبائل  ا مراكز توطن ك ى، إال و ي الصعيد ٔالاع ٔالادنى أو 
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ي تلك املناطق ح تكونت  العربية، وفرضت العربية وجودها بقوة 
ى يومنا هذا غالب  ا إ ما سم باللهجة الصعيدية وال يتحدث 
ى أصيلة، ح أننا  ا عربية فص أهل صعيد مصر؛ ومعظم مفردا

ى  يومنا هذا أقباط مصر من النصارى يتحدثون اللغة نجد وإ
م الذي  العربية باللهجة الصعيدية، وال نكاد نعرفهم إال من سم

م.   يفصح ع
ovfÖ]…^’ÚæsãßÚ 

ى هللا  ي إخراج هذا البحث ع ثم  هذا وقد كان اعتمادي 
ى مصادر أصيلة من املصادر اللغوية والتاريخية، ومراجع حديثة،  ع

ا ملصر، وعن علم عن أهم م ا سطر عن القبائل العربية وهجرا
اللغة العربية والعامية واللهجات، هذا فضاًل عن الجزء التطبيقي 
مت فيه بمقابلة عدد ال بأس به من الشيوخ  ي املوضوع والذي ال
راث  ي محافظة الشرقية بتنوع مراكزها، وقد أمدوني ب املعمرين 

ي هذا الجان ب، وقد استعنت بما تنشره لغوي أفاد البحث 
ي توزيع السكان  محافظة الشرقية من مطبوعات دورية تفيد 
ي كتابة  ي املحافظة، وقد اتبعت  م  وأجناسهم ومناطق توط
ي، وزيلت  ي التقاب ي، الوصفي التحلي البحث املنهج العلم التاري

ي إخراج  هذا البحث باملصادر واملراجع واملادة العلمية ال أفادت 
  البحث.

‚éã³ 
راثنا املحفوظ  ي لغة القرآن الكريم، وم إن لغتنا العربية 

ي عنوان ثقافتنا وحضارتنا،  بحفظ هللا  للقرآن الكريم، و
ي العالم، وقد احتلت  ا ٔالادبي إحدى اللغات الهامة  را ر ب وتعت
ي تنمية  ى جانب الدور الهام الذي لعبته  ي التاريخ إ رة  مكانة كب

ر من أفضل السبل امل ا تعت جتمعات العربية وٕالاسالمية، بل أ
ي  ملعرفة شخصية ٕالانسان العربي والذي يشكل قيمة مجتمعية 
ا ونقيس  ي البيئة الفكرية ال نعيش  أمتنا العربية ٕالاسالمية، و
ي الرابطة ال تمثل حلقة  ي، و من خاللها مدى التطور املجتم

ن سلفنا امل ، وواقعنا وعاملنا املعاصر، فه بحق الوصل فيما ب ا
تمثل خصائص ٔالامة ح غدت حضارة أمة إنسانية واسعة 
ا  ن نوا ا شعوب ش كان العرب املسلم ركت ف الانتشار اش

  ٔالاساسية.
ي هذا  ي  ى نقاط البحث الرئيسة يطيب  وقبل العروج ع

ى، والعامية، ومع  ، اللهجةاملجال التعريف باللغة الفص
ي ثنايا  ا  ومفهومها ح يتس لنا توضيح النقاط ال نتحدث ع

، فلن اللغةالبحث. إذا بحثنا عن مع واحد متعارف عليه ملع 
، ولذلك لم يوجد تعريف  ى هذا املع ن العلماء ع نجد اتفاق ما ب
ر أن سمة تعريفات نسوقها هنا ونبحث من  عام شامل محدد، غ

ى مع مش   رك كتعريف للغة. خاللها ع
ا فقد عرفها ابن ج بقوله:  ر  ا أصوات يع "أما حدها فأ

ر توضيحا قيل: )١( كل قوم عن أغراضهم" ي تعريف آخر أك "أن ، و
ن  ا التعارف ب ي نظام من الرموز الصوتية يتم بواسط اللغة 

أفراد املجتمع ، وتخضع هذه ٔالاصوات للوصف من حيث املخارج 
ا جهاز النطق، ومن حيث الصفات أو الحركات ا ل يقوم 

ر مرونة وهو: )٢( والظواهر الصوتية" "أن اللغة ، وهناك تعريف أك
ن الناس"    )٣( ظاهرة اجتماعية تستخدم لتحقيق التخاطب ب

ى  ي من أر ا البشر و فاللغة ضرورة اجتماعية ال يستغ ع
ي تفاهمه مع أخي ا ٕالانسان  ه، وحيث الوسائل ال وصل إل

ن اللغة والحياة الاجتماعية، وأثر املجتمع  وضحت العالقة ب
ي مختلف  وحضارته ونظمه وتاريخه وتركيبه وبيئته الجغرافية 

ي تطور حياة كل  ي  ر  املجتم الظواهر اللغوية، ووضح فيه التأث
ى  ا من غ وفقر، وقوة وضعف، وانقسامها إ لغة وما يطرأ عل

رات فنون ولهجات، وتفرع  ا متأثرة بالتأث لهجات عامية ع
ا السمعية، وأصول  ا ودالال املجتمعية فيما يتعلق بأصوا

ا   . )٤(مفردا
ومن الجدير بالتنويه؛ أن كلمة لغة لم تعرف عند العرب قبل 
اء القرن الثاني الهجري، فيذكر د. محمد رياض كريم أن العالِم  ان

ي القرن الرابع الهجري عرف باللغة كان يطلق عليه الراوية، ثم 
م أبو  ن م ى عدد من الُلغوي باسم الُلغوي، وقد أطلق هذا اللقب ع
ي  ي ٔالادب العربي إال  الطيب الُلغوي، أما كلمة اللغة فلم تظهر 
ي شعر وضعه صفي  القرن الثامن الهجري، الرابع عشر امليالدي، 

ى  ي املتو   م، حيث قال: ١٣٤٩هـ/ ٧٥٠الدين الح
ــــــــــــــــــــــرِء  ُلغــــــــــــــــــــــاِت درِ ِبَقــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــُر  املَ ُ  َنفُعــــــــــــــــــــــهُ  َيك

  

ـــــــــــــــــــــهُ  َفِتلـــــــــــــــــــــَك 
َ
عـــــــــــــــــــــواُن  املُِلّمـــــــــــــــــــــاِت  ِعنـــــــــــــــــــــَد  ل

َ
 أ

  

اَفــــــــــــت ــــــــــــى َ  ُمجاِهــــــــــــًدا الُلغــــــــــــاِت  ِحفــــــــــــِظ  َع
  

  )٥(ِإنســـــــــــــــاُن  الَحقيَقــــــــــــــِة  ــــــــــــــي ِلســــــــــــــاٍن  َفُكــــــــــــــلُّ 
  

  
ا  ر ع ي آيات الذكر الحكيم بل ع ر أن كلمة لغة لم ترد  غ

ي قول الحق بمفهومها حيث جاءت كلمة لسان موضحة للمع  
ى: َن  تبارك وتعا ِ

َ
ِيُل َرّبِ الَعامل َت

َ
ُه ل ُن  ١٩٢ َوِإنَّ ِم

َ
وُح ٔالا  َنَزَل ِبِه الرُّ

١٩٣  ى َقْلِبَك ِلَتُكوَن ِمَن املُنِذِريَن َ ٍن  ١٩٤ َع ِب ِبِلَساٍن َعَرِبٍيّ مُّ
١٩٥  )ذا نجد استخدام كلمة اللسان بداًل من اللغة، )٦ ، و

ا لم ترد وحاول  البعض القول بعدم عربية لفظة لغة، وذلك بما أ
ي آداب العرب املتقدين، وهذا فهم خاطئ،  ي القرآن الكريم وال 
ي القرآن الكريم،  فقد جاء اشتقاق الكلمة من مادة لغو ( ل غ و ) 

يل قول الحق  ي محكم الت ِذيَن اَل َيْشَهُدوَن  :فقد جاء  َوالَّ
وَر  وا ِكَرامًا (َوِإذَ  الزُّ ْغِو َمرُّ وا ِباللَّ ، وذلك بمع السقط )٧( )٧٢ا َمرُّ

من الكالم الذي ال يعتد به، هذا فضاًل عن ورود اللغو بمع الكالم  
قال: "من قال لصاحبه يوم  عن رسول هللا  فعن أبي هريرة 

ي حديث آخر عن أبي  الجمعة وٕالامام يخطب انصت فقد لغا"، و
يقول: "إذا قلت لصاحبك  معت رسول هللا قال: س هريرة 

جاء اللفظ  وهنا، )٨(انصت يوم الجمعة وٕالامام يخطب فقد لغوت"
ي  ن بلغا ولغوت، وهما يشمالن نفس املع املتمثل  ي الحديث

  الكالم أو الحديث أثناء خطبة ٕالامام.
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ي املعاجم اللغوية عن املعاني السالفة وال يختلف  اللفظ 
ِهَج، الذكر، فقد و 

َ
ي إذا ل ى يل رد لفظ لغا يلغو إذا تحدث، ول

ذا تكون اللغة أي لغة العرب  وهذه املعاني تؤكد عربية الكلمة، و
ا أتم البالغات.   )٩(أفصح اللغات وبالغ

ىواملقصود  : اللغة العربية الحية باللسان العربي بالفص
ر من أص ى قواعد النحو والصرف، وكث ن، وال تشتمل ع ول املب

ي  الكلمات واملفردات ال تستقيم معها ٔالاساليب البالغية املتعددة 
ى الصفات ؤالاصوات بمخارجها  رها، وتشتمل ع البديع واملعاني وغ

ي  ن    )   ١٠(.شروحهماملتنوعة، وال عرفها بإسهاب اللغوي
 : يوالعامية تع ن  اللغة املحكية و لغة التخاطب اليومي ب

ى سبيل املثال تختلف أفراد املجتمع، وت ى آخر، فع ختلف من بلد إ
ي الشام أو بالد  ي مصر مثاًل عن اللهجات العامية  اللهجات العامية 
ى  ن الفص ي الجزيرة العربية، ومن أهم الفروق ب املغرب أو 

ى مكتوبة ومحكية، بينما  محكية فقط،  الثانيةوالعامية أن ٔالاو
ى ثابتة، أما رة من  وكذلك أن قواعد الفص قواعد العامية فمتغ

ى آخر.    وقت إ
ومفهومها فقد رصدت كتب عدة قديًما  اللهجةأما مع 

وحديًثا تتحدث عن اللهجات ال خرجت من اللغة العربية 
ى سبيل املثال ال الحصر  ى مع اللهجة، ومن هذه الكتب ع الفص

ى كتاب لحن العوام ألبي بكر الزبيدي املت  )١١(من كتب املصادر و
ى مباحث علم اللغة العام،  )١٢(هـ/م،٣٧٩ وتنتم دراسة اللهجات إ

ي  ادات  ن بعلم اللغة باج ن املحدث وقد شارك العديد من املهتم
ي اللغة العربية ي ثنايا دراسات   )١٣(هذا املبحث فجاء الخوض فيه 

ي  ٌ بدراسة اللهجات صراحة و ا مع ر أنه قد جاء العديد م غ
ي هذا العلم.دراسات أضاف رة للمكتبة العربية     )١٤(ت قيمة كب

ي ضوء هذه الدراسات املتعددة عن اللهجات ومعناها  و
ي الاصطالح العلم  ي إيجاز، أن اللهجة  ومفهومها، يمكن القول 
ى بيئة خاصة،  ي: "مجموعة من الصفات اللغوية تنتم إ الحديث 

ي هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة رك  ي ويش ، وبيئة اللهجة 
ا  جزء من بيئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات، لكل م
ي مجموعة من الظواهر اللغوية  رك جميعا  ا تش خصائصها، ولك

  ) ١٥(ال تيسر اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض."
ي ٔالاصوات  ا اللهجة فتنحصر  أما الصفات ال تتم 

ا  ن لهجة وأخرى، حيث صدورها، وهذا ما  وكيفيةوطبيع يفرق ب
ى بنية الكلمة ومعناها ونسجها، ولكن  يم كل لهجة صفات ترجع إ
ال يجب أن تكون هذه الصفات الخاصة مما يبعد اللهجة عن 
ى أبناء اللهجات  ي اللغة ٔالام، بحيث تصبح صعبة الفهم ع ا  أخوا

ي اللغة نفسها.    )١٦( ٔالاخرى 
ملتعددة، ودقة قواعدها فاللغة العربية إذن بخصائصها ا

االنحوية، وغزارة  ا مفردا ا، ومدى استيعا ، وخصب اشتقاقا
ي صياغة معاني مختلفة وتراكيب متنوعة، وسعة  لدالالت ٔالاوزان 
ا وبالغة  صدرها تجاه التعريب واملجاز والكناية، وجمال أسلو

ي ذلك كله ملع واضح ودليل قاط ا، إن  ا، وتنوع لهجا ع عبارا
ى  رها مرونة، وأقدرها ع ا من أعظم اللغات كفاية، وأك ى أ ع

ر عن مختلف الفنون.     )١٧(التعب
ى عناصر البحث  ذا التمهيد البسيط أردنا الولوج به إ
الرئيسة ح يستطيع القارئ أن يتفهم ارتباط عناصر البحث 
ا والقبائل  بموضوعه، والذي شكلت فيه اللغة العربية ولهجا

ي انتشار اللغة العربية العر  ي جنس العرب والعنصر الفاعل  بية، و
ي مصر ٕالاسالمية ابتداًء بالفتح ٕالاسالمي ومروًرا  ا  وتنوع لهجا
ى  بحقب الدويالت التاريخية املتعددة ال حكمت مصر، ووصواًل إ
ا تلعب فيه  عصرنا الحديث واملعاصر وال مازالت العربية ولهجا

ي لسان أهل مصر دوًرا أساسًيا  وحيوًيا بحيوية اللغة العربية ال 
  الناطق، مهما اختلفت لهجاته. 

^ãeíée†ÃÖ]Øñ^fÏÖ]àçiæ†’Ú±cíée†ÃÖ]l]†r] 
ي عمق  رة ضاربة  ى ف ترجع صلة القبائل العربية بمصر إ

ى مصر من ، التاريخ ي تعرف العرب ع وقد تمثلت تلك العالقات 
رية أو الهجرات املتعاقبة وال خرجت من خالل الرحالت التجا

واتجه ، الجزيرة العربية واتجهت نحو بالد الرافدين وبالد الشام
رة ال  رات الوف ى بالد النيل مصر، وذلك نظًرا للخ ا إ العديد م
ا هذه البالد، خاصًة وأن بيئة الجزيرة العربية  ح هللا سبحانه 

ا الطبيعة الصحراوية واملتصفة بالوعورة  آنذاك وال غلبت عل
ا العديد  وفقر املوارد، ولهذا فقد أصبحت بيئة طاردة خرجت م
ى مصر، وخاصة أنه لم يكن يفصل  من الهجرات ال اتجهت إ
مصر عن شبه الجزيرة إال عبور البحر ٔالاحمر من الجنوب، أما من 
ى  الشمال فكانت القبائل العربية تجوب هذه املناطق وصواًل إ
ى مر  ى تقوية الصالت العربية بمصر ع صحراء سيناء، وأدى هذا إ

  )١٨(العصور التاريخية قبل ظهور ٕالاسالم.
ى مصر يرى أن منطقة الحوف  واملتتبع لهجرات العرب إ

ي، ا العديد من القبائل العربية منذ عهود )  ١٩(الشر قد استقر 
ة أل  ماكن الفراعنة، حيث اتخذوا من الصحراء الشرقية املشا

م ٔالاصلية مركًزا لهم، وعاشت هذه القبائل وانصهرت مع  توط
ي  ن، وأصبحوا يمثلون عنصًرا من عناصر السكان  السكان ٔالاصلي
ى عكس ما كان يعتقد من أن توطن القبائل العربية  مصر، هذا ع
ي مصر كان بعد الفتح ٕالاسالمي، فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن 

ى الفتح، بل الهجرات العربية إ ى مصر لم تكن قاصرة فقط ع
ى أن هجرات عربية  )٢٠(كانت منذ أزمان سحيقة، وهذا ما يؤكد ع

ا سنة  ى مصر قبل حملة عمرو بن العاص إل رة  قد وفدت إ كث
ي ٦٤٢هـ/٢١ ى أن بطون من خزاعة  ي املراجع إ ر  م، حيث أش

م بطون  الجاهلية ى مصر والشام، وتمركزت م ي  قد هاجرت إ
م، وأصبحوا يشكلون نسيجا واحدا مع سكان ٦١٠ٕالاسكندرية سنة 

ن. ود والسوري   ) ٢١(ٕالاسكندرية من ٕالاغريق والقبط وال
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وح الحقيقي للقبائل العربية  ر أنه من الثابت تاريخيا أن ال غ
يء عمر بن العاص  ى مصر كان مع بداية الفتح ٕالاسالمي وم  إ

املهتمة  )٢٢(الجغرافية لدراساتافاتًحا لها، وقد قسمت بعض 
ى مراحل  ى مصر إ بالجغرافية السكانية والبشرية نزوح العرب إ

ي:    و
ى: وال شملت القرون ٔالاربع أو الخمس السابقة  املرحلة ٔالاو

غرب الجزيرة  وجنوبلظهور ٕالاسالم. حيث وفدت قبائل من الحجاز 
ي الحدود الشرقية ملصر، وساهمت بطريق مب ي واستقرت  اشر 

ي تلك املنطقة ح أصبحوا السمة ٔالاساسية بما  تواجد العرب 
م لتلك املنطقة.  م وعادا   يشكلون من لغ

وال صاحبت فتح مصر وأعقبته حيث وفدت  املرحلة الثانية:
الهجرات العربية بال انقطاع من أصقاع عدة من الجزيرة العربية 

اية من ال املرحلةوبطون مختلفة، واستمرت هذه  قرن ٔالاول وح 
القرن السادس الهجري تقريًبا (القرن السابع ـ الثالث عشر 

  امليالدي). 
ي الهجرات  املرحلة الثالثة: ي ال تشكل شبه انقطاع  و

العربية حيث تواجد الحكام من املماليك الذين أرادوا الحد من تلك 
ي ال ي مصر والشام من نفوذ قوي  حياة الهجرات ملا كان للعرب 

ى  م ع ي مناطق توط م  رت ثورا السياسية والتدخل الحربي وك
ي  م  م أحق م ن املماليك، حيث اعتقد العرب أ السالط

  )٢٣(الحكم.
عند فتح مصر أربعة آالف من  صحب عمرو بن العاص 

م كانوا  م العربية فقيل: "أ  )٢٤(من عك، كلهمالجند تنوعت بطو
ر بعض النصوص أن من  )٢٥(ة"،ويقال: ثالثة آالف وخمسمائ وتش

ي، وشاركوا عمرو  نزل مصر كان من غافق ومن ب همدان وب ب
ي حصار حصن بابليون. بن العاص   )٢٦(ي فتح مصر وخاصة 

قدم مصر بثالثة آالف وخمس مئة  وقد ذكر الكندي أن عمًرا 
ي نص  ي من ٔالازد، ولم يذكر قبيلة عك وجاء  م من غافق، و ثل

كان يقول:"  بن عبد الحكم عن الحارث بن يزيد أن عمًرا عند 
ي مصر، أما مهرة فقوم يقتلون وال ُيقتلون، وأما غافق  ثالث قبائل 

رها رجاًل صاحب رسول هللا يقتلون فقوم  ّي فأك وأفضلها  ، وأما ب
  )٢٧(فارًسا".

رة املبكرة من دخول العرب ملصر أشارت املصادر  ي هذه الف و
ى أن منا ي الفسطاط إ ى كان  طق سك وتوطن هذه الهجرات ٔالاو

ي  حيث انشأ عمرو بن العاص  ا، وسارع العرب  عاصمته 
ى عمرو بن العاص  تخطيط الفسطاط التخاذ خطة لكل قبيلة، وو

  معاوية بن حديج التجي ومعه بعض املعاونون التخاذ الخطط
ي  ن القبائل وإنزال كل قبيلة  منازلها، وقد اختط للناس والفصل ب

حول مسجد الفسطاط "قريش ؤالانصار وأسلم وغفار وجهينة، 
ي الفتح عدد مع  رته  ي الراية ممن لم يكن لعش ومن كان 

  )٢٨(عمرو".

هذا وقد عدد ابن عبد الحكم عدد دور الصحابة الذين دخلوا 
ا ثقيف وب  مصر وكذلك القبائل العربية ال نزلت الفسطاط وم

ى وجود خطط سهم وب  تميم ؤالازد ولخم وقيس، وأكد أيًضا ع
ة من  ن الذين نزلوا مصر مع عمرو، وأيضا لب مدلج ، ولع الليث
ن راية عمرو بن العاص وذلك ألن  ى يم ي الذين كانوا ع ربيعة، ولب

أما القبائل العربية ال اختط أهلها  )٢٩("أم العاص بن وائل َبَلوية"،
ي زمن عثمان ب م حضرموت وبطن من  ن عفان خططا  وم

يحصب وقيس بن كليب، وبنو عامر بن تجيب، وكذلك بطون من 
ب غطيف وقبائل من مراد وخوالن ومذحج، وبعض القبائل 

ر. ى سبأ واملعافر وحم   )٣٠(املنسوبة إ
ة غربي النيل السعيد، وذلك أن  وقد اختط العرب مدينة الج

ا طائفة من  عمًرا خ أن يأخذهم عدو من ناحية ة فأنزل  الج
م بأمر من عمر بن ٦٤٢هـ/ ٢٢جيشه وشيد لهم حصنا سنة 

ا، ومن الخطاب  ، وأمرهم عمرو بن العاص بإنشاء منازلهم 
ا همدان ويافع وطائفة من الحجر.   )٣١(القبائل ال سكن

ا  م لم يخططوا  ونزلت القبائل العربية ٕالاسكندرية وذكر أ
ال نزل به، وهذا ألن  الخطط، إنما كانت أخائذ فمن أخذ م

ٕالاسكندرية كانت عامرة وآهلة بالسكان واملنشآت، بخالف 
الفسطاط ال كانت فضاءات حول حصن بابليون، وأشار ابن عبد 

ر بن العوام  اختط باإلسكندرية،  الحكم عن ابن لهيعة أن الزب
ن دخولهم ي مصر ح مع عمر  هذا بالنسبة لتوطن القبائل العربية 

ي سنة  بن العاص    )٣٢(م.٦٤٢هـ/ ٢٢وفتحها 
ي عهود الدول ٕالاسالمية  ى مصر  توالت القبائل العربية نزوًحا إ

ي خالفة هشام  الخلفاءبعد عصر  الراشدين، ففي العصر ٔالاموي 
ي تاريخ القبائل العربية ٧٤٣هـ/١٢٥بن عبد امللك ( م)، حدث تطور 

هـ/ ١٠٩صاحب خراج مصر، سنة  فقد أشار عبيد هللا بن الحبحاب
ى مصر فقد كانوا ٧٢٧ م بنقل بيوت من قيس أو عرب الشمال إ

ن اليمنية  أقلية بمصر آنذاك وذلك لكي يحدث توازًنا ما ب
ى الثالثة آالف  ى مصر من القيسية ما يربو ع والقيسية، فانتقل إ

ي الدل ي شر ي  تا، ي والية الوليد بن رفاعة، وأنزلهم بالحوف الشر
ي مدينة بلبيس  وما انق عصر الخليفة هشام بن عبد امللك إال و
ما يقرب من ألف وخمس مئة أهل بيت من قيس، وزاد رحيل 
ا املختلفة من ب مضر وب عامر وب سليم  القيسية وبطو
ي عهد  ي أواخر عصر الدولة ٔالاموية  ى مصر ح بلغوا  وهوازن إ

ي "ثالثة آالف أهل بيت ثم  م)٧٥٠هـ/١٣٢مروان بن محمد ( حوا
هذا ويؤكد لنا املقريزي  )٣٣(توالدوا وقدم لهم من البادية من قدم".

ي مصر إال بعد املئة من تاريخ الهجرة عندما  أنه "لم ينتشر ٕالاسالم 
ي،  ى سلول قيسا بالحوف الشر أنزل عبيد هللا بن الحبحاب مو

ر  ن بقرى فلما كان باملئة الثانية من س الهجرة ك انتشار املسلم
ى مصر جموع  ي عصر الدولة العباسية وفدت ع ا"، و مصر ونواح
من القبائل العربية من تميم ؤالازد ومن طئ ومذحج وبجيلة 

ر.   )٣٤(وحم
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ي مصر العليا (بالد  أما عن تنوع القبائل العربية وتوزيعها 
ا العدناني والقحطاني ببالد الصعيد ، الصعيد) فقد تركزت بقسم

م قريش الذين نزلوا  أخميم وببالد الصعيد ٔالادنى، وبنو ي فم
ن، وبطون من قبيلة ي كنانة وبنو الليث حيث تواجدوا  ٔالاشمون

وقد أشار  )٣٥(غفار وب ضمرة، وأخالط أخرى من قبيلة كنانة،
ي مصر العليا، حيث نزلت بنو  ى نزول العرب بقبائلهم  املقريزي إ

ي ي بالد هالل  ي أخميم، وجهينة  هالل  ي  بالد أسوان وبطون من ب
ن، وبنو  ي بالد ٔالاشمون ى نزول قريش  ي منفلوط وأسيوط، وأكد ع
كالب ببالد الفيوم، أما بطن ب هالل وبطن من ب عامر فكانوا 

ى عيذاب، م بأخميم ويدعون بب قرة، أما  )٣٦(أهل الصعيد إ وم
ي فكان تمركزهم ببادية الشام  فأمر عمر بن الخطاب  بطون ب

ي ثلث  ى مصر فإذا ب ر ثلث قضاعة إ ى بالد الشام أن يس عاملة ع
ي وجهينة  ي أرض مصر، ثم اتفقت  م  قضاعة، وقد تفرقت بطو
م بتلك ٔالاماكن كما  ى أماكن تواجدهم بالصعيد، وتعددت بطو ع

  )٣٧(ذكرها املقريزي تفصياًل.
ي مصر  ن وتنوع وجود القبائل العربية  خالل عصري الدولت

ٔالايوبية واململوكية، وكان هذا التنوع ناتج عن التوزيع ٕالاداري 
ى عصر الدولة ٔالايوبية  ن، وقد ظل التوزيع ٕالاداري ع  كماللدولت

ي العصر اململوكي فقد فصلت بعض  ، أما  ي العصر الفاطم كان 
ي هذه  ر أن العرب ظلوا قوة متماسكة  الكور عن بعضها، غ

ن واملماليك امتداد التوز  ي عصري ٔالايوبي يعات ٕالادارية ووجودهم 
ي ملا كانوا عليه من قبل خالل الدول ٔالاخرى.    طبي

ي كل من الشرقية  ففي الوجه البحري كان التواجد العربي 
ي عصر الدولة  ى مصر  رة، ومن أهم القبائل ال نزحت إ والبح

ى أن ٔالايوبية قبائل جزام اليمنية حيث تمركزت ب ي إ الحوف الشر
م كانوا  رة أل أصدر صالح الدين ٔالايوبي أوامره لهم باالنتقال للبح

نوا التجارة مع صلي بالد الشام وهذا ما كان يرفضه صالح  يم
م عدد قليل بالشرقية.   )٣٨(الدين، وظل م

ئ  ومن القبائل ٔالاخرى ب جرم وهم من ثعلبة بن عمرو بن ط
ي عصر الدولة ٔالايوبية حيث أنزلهم صالح القحطانية، قدموا مص ر 

هذا فضاًل عن تواجد القبائل  )٣٩(الدين ٔالايوبي منطقة الشرقية،
ي  م  رة غربي النيل، فقد تواجد م ي منطقة البح العربية بقوة 
ن  العصر ٔالايوبي بنو سنبس وهم من القحطانية هاجروا من فلسط

ي عهد الدولة الفا ا  ى مصر واستقروا  ي إ طمية تقريبا، وبقيت 
رة طوال العصر ٔالايوبي، ووجدت كذلك بعض القبائل ال  البح
ي  رة  ى البح م هوارة ولواتة والذين نزحوا إ تنسب لبالد املغرب وم

ي عصر دولة ب أيوب.    )٤٠(عهد الدولة الفاطمية وظل تواجدهم 
ي وجهينة وك الدولة وب هالل  ي الصعيد برزت قبائل ب و
ي عهد الخليفة الفاطم العزيز باهلل  ى مصر  رة إ الذين توافدوا بك

ى أن ٩٦٩هـ/٣٦٨ ا إ م، واستقروا بالعدوة الشرقية للنيل وظلوا 
ى ١٠٣٦هـ/٤٢٧املستنصر باهلل  الخليفةأغراهم  م الفاطم بالهجرة إ

ي  ى بالد الصعيد، ورغبته  م وتسلطهم ع بالد املغرب نظرا لشغ

م لق اجة املغرب إلخضاعهم للدولة الفاطمية، وقد محارب بائل ص
ي عصر الدولة ٔالايوبية تمركزت تلك  قوص بالصعيد ي القبائل 

ى.   )٤١(ٔالاع
ن من الصعيد ٔالاوسط فظلت قبائل الجعافرة  ي ٔالاشمون أما 
ما من صالت  والطلحيون والقرشيون لحمة واحدة، وذلك ملا بي

ي صفوفها ضد ، وقد أيدوا الدوالقرابةالنسب  ولة ٔالايوبية وحاربوا 
م أبو شامة حيث حدد أسماء تلك القبائل،  ن، وقد أشار إل الصليب
وهم بنو زهرة وبنو مخزوم وبنو أمية وأغلب منازلهم كانت 

ن.   )٤٢(باألشمون
ي مصر خالل العصر اململوكي كما  ظل وضع القبائل العربية 

م كانت عليه خالل العصور السابقة، ولم تتغ ر أماكن توط
ي  ا صراع داخ واستقرارهم، ما عدا بعض القبائل ال حدث بي
رة من نزوح  ي إقليم البح ى بعض مثل ما حدث  وغلب بعضها ع
م،  م عل ى الصعيد نتيجة لتغلب عرب زنارة وحلفا عرب هوارة إ
ن  ى سالط ي العصر امللوكي فكرة خروج العرب ع ر أنه ساد  غ

  )٤٣(املماليك.
ي و  بما أن القبائل العربية قد تداخلت بمثل هذه الصورة 

ي املجتمع  فاعالً أقاليم مصر املختلفة، وأصبحت عنصًرا  وأساسًيا 
املصري، وأصبح وجه مصر الحضاري آنذاك وبما أكسبته العربية 
ر القبائل العربية  ا وفكرها عربًيا خالًصا، حيث كان تأث من ثقاف

ي لغة أه ى  م الفص ل مصر، وما حدث من تعريب لهذه اللغة بلغ
ا املصرية العامية.   املصرية ال عرفت بالقبطية بلهجا

ÜãjÇÖæ†’ÚØâ_»Ýø‰ý]æíée†ÃÖ]íÇ×Ö]†m_ 
ي كافة ربوع مصر وأصقاعها، وأثرت  انتشرت القبائل العربية 
ي نشر ٕالاسالم واللغة العربية، وقد مر أثر التواجد  ًرا  ًرا كب تأث

ي مصر بعدة أطوار نتجت عن ٔالاطوار ال ال  السياسيةعربي 
ى مصر ففي بداية الفتح كان عمرو بن العاص  يجمع  تعاقبت ع

الجند حوله وهم الذين يمثلون القبائل العربية آنذاك، فإذا خرجوا 
 )٤٤(لقتال عادوا لخططهم، فإذا جاء الربيع أباح لهم الارتباع،

ي ٔالارياف، ثم ووصاهم بحسن الجوار مع النصا رى من ٔالاقباط 
ن للجهاد والفتوحات، ولم يسمح عمرو  ى الفسطاط متأهب يعودوا إ
راف الزراعة وذلك بموجب  ي املزارع والحقول واح للعرب باإلقامة 

، والذي أعلن الرعية بأن أوامر الخليفة عمر بن الخطاب 
م قائم ورزق عيالهم سائل فال يزرعون، وأبقى ٔالارا ي  عطا

ا.   )٤٥(أيدي أصحا
ي عهد الدولة ٔالاموية عندما أنزل الخلفاء  اختلف ٔالامر 
ان  ي، وأمروهم بام ي الحوف الشر ٔالامويون القبائل القيسية 
ا كحرفة عن طريق  ي ال أخذوا مهارا الزراعة واتخاذها حرفة، و
رة  م، وقد أثرت تلك الف ن نصارى مصر واختالطهم  تواجدهم ب

عن طريق توالهم  سواءيد أعداد العرب بصورة ملحوظة ي تزا
م  م من ب جلد وتكاثرهم أو عن طريق الهجرات ال وفدت عل

  )٤٦(من الجزيرة العربية.
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ن للتاريخ ٕالاسالمي أن حركة التعريب  ى الدارس هذا وال يخفى ع
ى عهد الخليفة  ا الدولة العربية ٕالاسالمية ع رى ال مرت  الك

م) فه حدث ٧٠٥ - ٦٤٦هـ/٨٦ - ٦٥عبد امللك بن مروان (ٔالاموي 
ال يمكن تجاهله حيث انتقلت ثقافة مصر من الثقافة القبطية 
ر العقل والفكر  ى تغ ى الثقافة العربية، وهذا ما أدى إ واليونانية إ
ا بعد ارتباطه بالسمات الثقافية القديمة  املصري للعربية وثقاف

  )٤٧(كالقبطية واليونانية.
ى نشر ٕالاسالم والثقافة  ومن أهم العوامل ال ساعدت ع

 -  ٢١٨واللغة العربية هو قرار الخليفة املعتصم باهلل العباس (
ديوان العطاء سنة  منم) بإسقاط العرب ٨٤٢ - ٨٣٣هـ/٢٢٧
ي مصر، ٨٣٣هـ/٢١٨ ى املناصب الهامة  رك ع م، بعدما سيطر ال

اج القبائل العربي ى ام ة بالشعب املصري القبطي، فقد أدى هذا إ
ي مدن  ي أصقاع مصر للبحث عن مهن وحرف  وانساح العرب 
م تعلم تلك  وقرى مصر وأريافها بحًثا عن مصادر الرزق، وكان عل
م وتزاوجوا من  الحرف من نصارى ٔالاقباط، واختلط العرب 
ي ٕالاسالم، هذا  م، وخاصة بعدما اتسعت رقعة دخول ٔالاقباط  بي

ي أنحاء مصر وال فضاًل عن  ي بناء املساجد  أن العرب توسعوا 
غذت مراكًز ثقافية وحضارية مشعة تجذب العلماء والفقهاء الذين 
ي املجتمع من حولهم، وهكذا انخرطت القبائل  بدورهم يؤثرون 

ي نسيج  رهم أصحاب معايش  املجتمعالعربية  املصري وصار أك
م مشايخ قرى وقضاة وزراعة وفالحة وماشية وضرع، وأصبح م

ي انتشار  ر ٔالاثر  وفقهاء ريف وخولة بالد، وهذا مما كان له أك
  )٤٨(الثقافة العربية بعناصرها الثالثة، اللغة والدم والدين ٕالاسالمي.
ي هوهكذا بدأ الدين ٕالاسالمي واللغة العربية يأخذان طريق ما 

ن كافة أبناء مصر ومنازلها، هذا بالرغم من أن بعض  سهولة ويسر ب
م من نصارى ٔالاقباط، ولم يتعرضوا من  ى دي ن ظلوا ع من املصري
ن حكام مصر وال أبناء القبائل العربية آنذاك  جانب العرب املسلم
ألي عنت أو أذى أو اضطهاد، بل عاملهم املسلمون معاملة تتسم 
ن العرب ونصارى ٔالاقباط،  ى الاندماج ب بطابع التسامح، مما أدى إ

اية القرن الرابع الهجري ح تتسم تماما فما إن ت ى  صل مصر  إ
ي املصادر ٕالاسالمية  بالسمت العربي ٕالاسالمي، ولقد ملسنا ذلك 
رة وما بعدها من كتابات ابن عبد الحكم ت  ال واكبت تلك الف

م، واملقريزي بمصادرة ٩٦١هـ/٣٥٠م، والكندي ت٨٧١هـ/٢٥٧
كذلك، وال أصبحت اللغة م، ومن املصادر املسيحية ١٤٤١هـ/٨٤٥

ا كتاب ساويروس بن املقفع  م، وم ي لغة الكتابة لد العربية 
ى أواخر القرن الرابع الهجري، وكتاب سعيد بن البطريق عاش  تو
ى  ي القرن الرابع الهجري، وهو املوسوم باسم التاريخ املجموع ع

ن ألفا بالغة العربية، حي ث أصبح التحقيق والتصديق، وكال الكتاب
ي هذا الوقت غالبية النصارى يكادوا يجهلون اللغة القبطية، وال 
م،  ي أروقة ٔالاديرة، وال يتعاورها إال كهن أصبحت تكاد تنحصر 
ي ترجمة بعض الوثائق املكتوبة  ح أن ساويروس وجد صعوبة 
ا  رجم بالقبطية واليونانية، واضطر لالستعانة ببعض القسس ل

ن للعربية، هذا ب الرغم من أن القبطية واليونانية كانتا اللغت
ى لغة عامة أهل مصر، والثانية لغة  ي مصر، فاألو ن  املستخدمت

ا.   )٤٩(الدواوين ٕالادارية 
ي  ى أن من الطبي ر الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف إ وتش
عند الحديث عن املجتمع آنذاك يكون " كالمنا عن قبط وعرب، أو 

ن وعرب، وذلك رة ال سبقت خالفة املعتصم باهلل  مصري ي الف
ي القرن الثالث الهجري ـ التاسع امليالدي ـ  هـ/ ٢٢٧_ ٢١٧العباس 

ن ٨٤٢_٨٣٣ ن العرب واملصري م ، أما بعد ذلك فقد تم الاندماج ب
ن تعربوا، والعرب  وأصبح الكل مصريا عربيا، إذ "أن املصري

   )٥٠(تمصروا".
ى أن مصدًرا هاًما من مصادر ومن نافلة القول؛ التأكيد  ع

ي تلك الحقبة كان قد كشف لنا عن مدى تغلغل  التاريخ املصري 
ي املجتمع املصري وتأثره باللغة العربية وانتشارها،  ن  العرب املسلم
ي مناطق  ا  ر عل ردي العربية وال ع ن كشفت لنا أوراق ال ح

ي الفيوم  ا  وأخميم مختلفة من مصر حيث كشف عن آالف م
ن وسقارة وميت رهينة وأدفو وكوم إشقاو، وقد كتبت  ؤالاشمون
رديات باليونانية والالتينية والقبطية والعربية، حيث أفادت  هذه ال
ي إبراز صورة حية عن العالقات الاقتصادية والاجتماعية ال 
ى، ولعل  ن أفراد املجتمع املصري خالل القرون الهجرية ٔالاو كانت ب

ي مصر قرة بن شريك سنة (أولها كا ي عهد وا  -  ٩٠ن قد حرر 
ى عهد الخليفة ٔالاموي الوليد بن عبد امللك ٧١٥ -  ٧٠٩هـ/ ٩٦ م) ع

  )٥١(م).٧١٥ -٧٠٥هـ/٩٦-٨٦(
ي  ذه النظرة الشمولية نرى كيف أثر ٕالاسالم واللغة العربية  و
املجتمع املصري، وأن انتشار اللغة العربية وٕالاسالم قد صبغوا 

ي املجتمع املصري ح مصر ب صبغة إسالمية عربية وضح دورها 
ي مفردات اللغة العربية  عصرنا الحديث، مما بدى واضحا 
ي تراثنا اللغوي ولهجات  ى يومنا هذا  ى ال ظلت متوارثة إ الفص

  مصر املحلية العامية.

íè†’¹]l^rã×Ö]»ím…]çj¹]íèçÇ×Ö]l]†Ë¹]
D^⁄qƒç´íéÎ†Ö]í¿Ê^¦E 

ا من  ات ال اكتسب تتسم اللهجة الشرقاوية بالعديد من املم
اللغة العربية، وبالرغم من أن معظم اللهجات املصرية قد فقدت 

ت  ى  ابعض ٔالاصوات العربية القديمة، وال تم العربية الفص
ي العامية  ا أصوات، الثاء والذال والظاء والقاف، واستبدلت  وم

رتي ب، التاء والدال والضاد والهمزة أو الجيم القاهرية، املصرية وبال
ي  ى بعض ٔالاصوات الرخوة القليلة الشيوع  ويعزى هذا ٕالابدال إ
رت بعض  ي أصوات الشدة، وأيضا تغ ى نظائرها  اللغة الفصيحة إ
ر  ي العامية من الفم، غ ى مخارج اللفظ  مخارج ٔالالفاظ فمالت إ

ي اللغة العربي ن املخرج الصوتي  ي الس ة مثل صوت حر
ن، وهذا هو ما عرف عند علماء اللغة باإلبدال، فقد جاء  )٥٢(والش

ء آخر"، ء مكان  وهنا يع  )٥٣(ي لسان العرب ٕالابدال "جعل 
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ي اللهجات  ًرا  إبدال حرف مكان حرف وهذا ٕالابدال قد وضح كث
  املصرية. 

ى أن "اللغة العربية  ر الدكتور إبراهيم أنيس إ ى قد ويش الفص
صرفت أنظار الناس عن لغة كالمهم، فلم يعنوا بما عرض لها من 
ي ٔالافواه أشكااًل وصوًرا تباينت  تطور مع الزمن، ولهذا اتخذت 
باختالف ٔالاجيال والعصور، والناس ال يشعرون، وال يلحظون تلك 
ي اللغة  ى لغة الكتابة و م إ الفروق، وإنما وجهوا كل عناي

ى"، ر وي )٥٤(الفص ي مصر ع ى ما حدث  نسحب هذا الرأي ع
ي  الحقب والعصور املتعاقبة، ولذلك نجد أن صفات اللغة تختلف 
ن لهجة  ى هذه الفروق الواضحة ب كل عصر عن سابقه، مما أدى إ
ى، فاللهجة املصرية وال  الكالم املحكي واللغة العربية الفص

ا رقيبا فأخذت  ي تشكلت من عدة ثقافات لم تجد عل تتشكل 
ا وتتبدل حروفها، وأدى  ر أصوا أفواه الناس بسهولة وخفة، وتتغ
ى  راكم البعيد املدى من موروثات العصور املتعاقبة إ ى ذلك ال إ
ي عموم  وصول اللهجات املصرية لهذا الشكل املحكي به اليوم 

  مصر كلها. 
ومن الجدير باإلشارة؛ أن معظم كلمات اللهجات املصرية ترجع 

ى، ولكن ما أصاب البالد من ي  ى اللغة العربية الفص أصولها إ
ر ٔالاثر، وأهم  ى اللغة أك ركيبة ال أثرت ع رات التاريخية وال التغ
 ، ركي رات الصوتية من حيث نسقها ال ذه املعطيات التغ ما تأثر 
ي ٔالاصوات املتقاربة  وهو كما أشرنا ما يسم باإلبدال، وذلك 

ى ذلك لهجة أهل صعيد  ،والصفةاملخرج  ومن أفضل ٔالامثلة ع
ا دردا، وهذا  مصر عند إبدالهم الجيم دال، فأهل جرجا ينطقو
ن الكلمة العربية ٔالاصلية  ى وجود صلة صوتية طبيعية ب يدل ع
ا  ي اللهجة املحكية  ا امللحونة، وال ربما أثر هذا اللحن  وبديل

ا نتيجة راك  الكلمة، وأن اللحن ربما حدث  لقرب املخرج أو الاش
ي اللغة الحديثة  ي الصفة، ومن هذا التطور امللحوظ كذلك 
ى الجيم  ا القاهرية تطور الجيم العربية الفصيحة املعطشة إ بلهج
القاهرية الخالية من التعطيش، والظاء العربية ال أصبحت تنطق 

ي لغات العرب الواض حة ضادا وهكذا، ولعل هذا ٔالامر له مرده 
ا العلماء قديما وحديثا، وذلك ما جاء عن  ، وال ع بدراس املع
لهجات العرب املختلفة، مثل عنعنة تميم، وكشكشة أسد، 

رها من اللهجات العربية املتعددة.   )٥٥(وشنشنة اليمن، وغ
وعندما تحدث الباحثون عن الناحية الداللية للتطور اللغوي 

ي ٕالامكان مع تقادم الزمن تطور  ومن ثم تطور اللهجات، فقد كان 
ا  رة تطورت معان ي كل لهجة وما حدث لكلمات عربية كث املعاني 
ي اللهجات املختلفة، فيذكر الدكتور أنيس"أن كلما زادت دراستنا 
ي البالد  للهجات العربية الحديثة تكشف لنا أن لهجات الكالم 

ي لهجات  العربية ال تزال تحتفظ بعناصر قديمة كانت شائعة 
ي خصائص  راك اللهجات  العرب قبل ٕالاسالم"، وهذا يع اش
ن اللغة العربية ٔالام عند العرب، هذا بالرغم  ا وب متعددة ربطت بي
ي بيئات عربية  من أن اللهجات الحديثة ربما تكون قد تطورت 

ي بعض ظواهرها، إال  مختلفة ومتباينة، وصبغت بصبغة محلية 
ا ظلت محتفظة بسما ت اللغة ٔالام عند قبائل العرب، وضرب أ

ى ذلك باسم ٕالاشارة "هؤالء وأولئك" حيث جاء  دكتور أنيس مثاال ع
ى هذا النحو، ففي بالد الشام  ي البلدان العربية ع محكي 
ي نجد  ي مصر "دول، ودوال" و ي العراق "ذول، وذوال" و "هاذول"، و

  )٥٦("ذوال".
ى، وهذه العوارض اللغوية ال حدثت لل غة ٔالام العربية الفص

ى  ي العامية العربية بشكل سنة، انسحبت كذلك ع ووضحت 
ى اللغة لها  رات ال طرأت ع العامية املصرية، وكانت كل هذه التغ

ا  ى لهجات مصر املختلفة، وم ا ع را أهل الشرقية، وال  لهجةتأث
بية تمثل نموذجا واضحا لتأثر لهجات مصر املختلفة باللغة العر 

ى ح وقتنا الحاضر.    الفص
ًرا عن نظائرها من اللهجات  واللهجة الشرقاوية ال تبعد كث
ر من املخرجات ؤالالفاظ  ي كث املصرية ٔالاخرى، بل تتشارك معها 
ر أننا هنا نريد توضيح اللهجة  رها، غ ؤالاصوات والدالالت وغ

ي الشرقاوي، حيث  ي الكيان الجغرا ي الشرقاوية واختالفها  ظهرت 
كل منطقة من مناطق الشرقية لهجة تختلف نسبًيا عن ٔالاخرى. 
ي للهجة أهل  ر الدال وقبل توضيح التطور الصوتي املحكي والتأث
الشرقية نعطي ملحة تاريخية جغرافية إدارية مبسطة عن تلك 
ا ومراكزها  ا ى أهم خصائصها ومم املحافظة، ليتعرف القارئ ع

ا وقراها، ومدى ت ا، ومد ى وقتنا الحاضر  واجد القبائل العربية إ
ي املجتمعات الشرقاوية، وما  رهم  وأماكن توطن تلك القبائل وتأث
ي ملجتمع  ا  تشكله تلك املحافظة من منظومة متناغمة مع مثيال

  املصري خالل العصر الحديث. 

í¿Ê^ë…]ý]æ»]†Ç¢]Ä•çÖ]æê−…^jÖ]…çŞjÖ]
íéÎ†Ö] 

ي تأخذ الشر  ن محافظات شرق الدلتا، و قية موقًعا فريًدا ب
ي للجمهورية فبحكم موقعها تجابه أي غزو  حارسة املدخل الشر

ي ألهم طرق  ي نقطة تال  املواصالتملصر وافد من الشرق، و
ملحافظات ٕالاسماعيلية وبور سعيد والقاهرة والغربية والدقلهية 

ي الجمه ر محافظة  ي ثالث أك ورية بعد القاهرة والقليوبية، و
ة من حيث تعداد السكان.   )٥٧(والج

ي فقد حظيت باهتمام خاص  والشرقية بحكم موقعها الشر
ي  ى  ا ٔالاو من حكام مصر ومنذ عهد الفراعنة فقد ازدهرت عاصم
ي مدينة تانيس  ن الحادية والعشرين والثانية والعشرين  عهد ٔالاسرت

ي مدين ي (صان الحجر الحالية) وتل بسطا  ة الزقازيق الحالية. و
ى أرضها أقام ن هللا  بن يعقوب  يوسفأيًضا أرض ٔالاديان فع

ى أرضها ولد موس  ما السالم، وع ى هللا عل ى أمه  ، وأو إ
ي اليم (بحر مويس حاليا والذي يشق مدينة الزقازيق)،  أن تلقيه 

ما وحظيت الشرقية أيًضا بمرور السيدة العذراء والسيد املسيح ع ل
ر  ي بلبيس، وكانت الشرقية املع ي تل بسطا و السالم حيث أقاما 

ي الرئيس للجيش ٕالاسالمي الفاتح بقيادة عمرو بن العاص  ، و
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ي مصر والقارة ٕالافريقية وهو مسجد  مدينة بلبيس ب أول مسجد 
سادات قريش، وهو أسبق من حيث تاريخ البناء من مسجد عمرو 

ي فسطاط مص ر، وقد سم املسجد بسادات قريش بن العاص 
ن  ي املعركة ال حدثت ب ن  ن الفاتح تخليًدا لذكرى شهداء املسلم

ا ما يقرب من مئة وعشرين صحابًيا.   العرب والروم وكان 
وتضم محافظة الشرقية ثالثة عشر مركًزا، وخمسة عشر 
ى مدين العاشر من رمضان والصالحية  مدينة، باإلضافة إ

روة البشرية ملحافظة الجديدة،  ي قوام ال ر تلك املراكز  وتعت
ي محافظة الشرقية ) ٥٨(الشرقية. هذا وقد توطنت القبائل العربية 

ي السابع من  بكل مراكزها وحسب ٕالاحصاء الرسم الذي صدر 
ي ١٩٠٦يناير سنة  ا  م. فقد كان تواجد القبائل العربية وبطو

ي قبائل الهنادي،  والطميالت، والعيايدة بحري، املحافظة ممثاًل 
 ، ن، والسماعنة، وأوالد موس ر، والنفيعات، والسعدي ومط
، والعقايلة، ؤالاخارسة، وب  ن، وأوالد سليمان، وعيس والبياض
ى  ن، وجهينة الشرقية، وأوالد ع غازي، والقطاوية، والعتيب
الشرقية، وهيثم، وقيس، واملساعيد، والنجمة، وسمالوس، وبالنظر 

ر محافظات مصر ال  ي هذا ٕالاحصاء نجد أن املحافظة من أك
  )٥٩(مازالت تحتفظ بقوامها العربي.

ا  ومما الشك فيه؛ أن عروبة الشرقية أصيلة وأن غالب شع
ا ٓالان هو من أحفاد القبائل العربية، فلو ألقينا نظرة  الذي يسك

ى خريطة  ر ٓالان ببالدها وقراها وكفورها لوجدنا أث الشرقيةع
ي مسميات تلك البالد، فمن مراكز وقرى  تواجد القبائل واضًحا 
ا من زمن  املحافظة ال مازالت تتسم بأسماء القبائل ال قطن

، أبو حماد ى اليوم فه ، ب جري، )٦٠(قديم ومازالت قائمة إ
ي، وب )٦٢(، وب أشبل)٦١(والقطاوية ، وب عامر، وميت أبو ع

، وأوالد )٦٣(العرب، وكفر عليم، والجعافرة صالح، والطحاوية، وكفر 
، )٦٦(، ودوار جهينة)٦٥(، وأوالد موس)٦٤(مهنا. وأوالد العدوي 
ن، والسماعنة ، وعرب درويش، والصوالح، والحجازية، )٦٧(والحمادي

والنوافعة، وأوالد عابدين، وب صريد، والحوامدة، واملشاعلة، 
ومن مراكز  )٦٨(،واملوانسة ، وأوالد صقر، وأبو حريز والاحراز

ى تواجد القبائل العربية، حيث وفدت  املحافظة ال أسست ع
ر، ا مركز ومدينة أبو كب ا القبائل وتوطنت   )٧٠(والهجارسة،  )٦٩(إل

ى تلك القرى ب  ن، ويضاف إ ن، وب حس وب حسن، والسعدي
، والعواسجة، وب عياض، )٧٣(، والعالقمة)٧٢(وب قريش )٧١(هالل،
ي، وب عياد، وكفر  )٧٤(نات،والشبا ن، وعزبة عربان أوالد ع والزيدي

، وشيبة والنكارية.   التميم
ا العربية اتخاذها  ى هوي ومن دالالت حفاظ الشرقية ع
الحصان ٔالابيض الجامح الذي يتوسط بساط أخضر شعاًرا لها، 

ربية  ا ح الخيول المتيازها ب ر   العربية ٔالاصيلة، وال مازالت تش
ا. ونظرا التساع ربوع  ٓالان، واحتالل الزراعة مساحات شاسعة 

ر من القبائل البدوية ا وال  )٧٥(محافظة الشرقية وانتشار الكث
رة من الهجن ذات ٔالاصول العربية الخالصة، وإيماًنا  تربي أعداًدا كب

ا  ا وأهمية قبائلها رأت إقامة فعاليات يشارك  من الشرقية بعروب
ذه القبائل، حيث يقام مهرجان الشرقية السنوي لسباق أبناء ه

ي دورته التاسعة هذا العام، حيث يمثل ذلك السباق  الهجن، وهو 
ن  العشائر  أفرادبحق تراًثا عربًيا أصياًل وينم أواصر العالقة ب

م من  ا وإخوا ي مصر بمحافظا والقبائل العربية املوجودة 
ي الدول العر  بية قاطبة، حيث تؤمه القبائل من العشائر العربية 

  )٧٦(جميع البالد العربية للمشاركة به.
ا  وهذه نبذة تاريخية جغرافية إدارية مختصرة، آثرنا ٕالاتيان 
لتوضيح أهمية محافظة الشرقية وملاذا اتخذناه كنموذج لدراسة 

ا معظم  ا باللغة العربية، وال يتحدث  اتأثر لهجا منذ  سكا
ا أبناء تلك القبائل وأحفادهم؛ ٔالامر الذي يمثل  ا ومازال يقط قط
ى يومنا  ا مازالت إ ا، وأ قيمة حقيقية تثبت عروبة الشرقية ولغ
هذا لسان حال سكان هذه املحافظة العريقة ذات ٔالاصول ٔالاصيلة 

م.   مهما اختلفت لهجا

íéÎ†Ö]Øâ_l^r»íée†ÃÖ]íÇ×Ö]l]†ËÚ 
ا عن ال ت ي الوصف العام ألصوا ختلف لهجة أهل الشرقية 

ت  ًرا، فقد تشا ا من اللهجات العامية املصرية ٔالاخرى كث مثيال
ن، ي ٔالاصوات الساكنة وأصوات الل وتشمل ٔالاصوات  )٧٧(معها 

الساكنة عند أهل الشرقية ثمانية وعشرون صوتا، تمثل ثمانية 
اًء با لياء من ٔالابجدية العربية وعشرون حرفا بدأ بالهمزة ان

ي صوت اللغة الشرقاوي يتماثل  املعروفة، ووصف هذه الحروف 
ي  ي اللهجات العربية من حيث أن حروفها تتشابه  مع وصفها 
مخارج ٔالاصوات الشفوية ؤالاسنانية، ؤالاسنانية اللثوية، والحلقية 
والحنجرية والطبقية والغارية "الحنكية"، وتأخذ هذه ٔالاصوات 

ي اللهجة من النطق فتأتي أصوات الحروف كما م ا  ات أصوا م
ي. ى النحو التا ي اللهجة ع   تنطق 

الصوت الحنجري املجهور الشديد، مثل الهمزة، فعندما ينطق 
ر أن هذا  ا الشرقاوي محققة فه صوت حنجري شديد، غ
ي عدة مواضع، فتحذف أحياًنا، أو  ر  ي اللهجة يتغ الصوت 

ي الحركة ال قبلها، أو تستبدل بح ا إطالة  رف آخر، أو يأتي مكا
ى هذه املواضع حذف  تأخذ حكم همزة الوصل، ومن ٔالامثلة ع

ي أول الكلمة مثل قولهم: عمامك جم ، أي أعمامك أتوا أو  الهمزة
ي كلمة خوال، أي أخوال، ومثال حذف الهمزة من  جاءوا وكذلك 

اية الكلمة مثل نسا، آخر الكلمة إذا جاءت الهمزة متطرف ي  ة 
ي نساء وسماء، ومثل قولهم: السما غايمة، أو ْمغيْمه بمع  وسما، 
ى غائمة وتخذف الهزة وتقلب  اد حرف امليم ع السماء غائمة، ف
ن  ا صوت ل ي آخر الكلمة ال يصاح ياء، وتحذف الهمزة املتطرفة 

ن طويل مع عالمة التأنيث ، فتحذف الهمزة تماما ويق صر صوت الل
ا هاء التأنيث، وذلك مثل قولهم: حمره،  ، صفره، خضرهوتزاد عل

ي حمراء، خضراء، صفراء، بيضاء، سوداء،  بيضه، سوده زرجه. 
ي اللهجة بإبدال القاف  رة ُحكيت  ى أن الكلمة ٔالاخ زرقاء، ع

رى. ى ما س   بالجيم القاهرية ع
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ن  ر مثل، وتحذف الهمزة كذلك إذا كان بالكلمة صوت ل قص
ي مأل وقرأ وأخذت القاف حكم ٕالابدال، ومن أمثلة هذه َجراَمال،   ،

ي توضأ، وطفأ، وقد تأتي هذه الكلمات  الكلمات، توضا،وطفا، 
ي صيغة املا  فتكون محكية هكذا،  ا تاء املتكلم  مضاف إل
ي الكلمات توضأت، قرأت،  فيت، 

َ
مليت، تُوضيت، َجريت، ط

  أطفأت. 
حذف الهمزة كذلك إذا جاءت الهمزة وما قبلها من ومن أمثلة 

ن،حيث تؤلف مقطعا مغلقا فتحذف الهمزة  صوت ساكن وصوت ل
ي املقطع مفتوًحا، ن بحيث يأتي الصوت  مثل،  )٧٨(ويمد الصوت الل

ي تع رأس، يأكل، يأخذ، أو أن يأتي الصوت  راس، ياكل، ياخد، و
ر  ي ذئب، وبئر، وقد  مكسوًرا فيأخذ نفس الحالة مثل، ديب، وب

ى ما سنوضح. أو أن  يحدث  ى إبدال أيضا ع صوت الكلمة ٔالاو
ي  ي شؤم ويؤكل،  ن مضموما مثل شوم، ويوكل،  يأتي الصوت الل

ار شوم، والبلدي يوكل.    مثل قولهم: يا ا
ى  ي لهجة أهل الشرقية إ ومن أصوات الهمزة أيضا أن تقلب 

ي حالة أن تكون حرك ي أصوات ياء، وهذا  ا بالكسر بعد ألف املد 
ي جايم ي الكلمات قائم، قائل، عباءة، وحدث  ، جايل، عبايه، 

ى والثانية إبدال القاف للجيم كما سنوضح. وكذلك  ن ٔالاو الكلمت
ي ماء،  ى ياء مثل قولهم: ماي، جاي،  تقلب الهمزة املتطرفة إ

ى ياء ويضيف لها  الهاء وجاء.بل أن البعض يبدل همزة ماء إ
ي قريبة من لهجة أهل  ر. و فتصبح ميه، وهم بعض أهل أبو كب
ن، وبالفتح  ا تأتي بالضم عند املدني ر أ م ُميه غ ي صو الحجاز 

  عند أهل الشرقية. 
ي اللهجة  ا  أما همزة أل وارتباطها باألسماء ال تدخل عل

ا أن يكون الاسم الذي دخل ر من حالة م ت الشرقاوية فتأتي بأك
ي بدء  ر مبدوء بالهمزة، أو السكون، وهنا تبقى همزة أل  عليه أل غ

ي حالة الوصل مثل الراجل ، أما إذا كان الاسم  وتسقطالكالم 
مبدوء بالهمزة ودخلت عليه أل فتحذف همزة الكلمة املعرفة وتنقل 
ن، لِيام، لرض،  د، لتن ى الم التعريف مثل قولهم: لحَّ ا إ حرك

ي ن، ٔالايام، ٔالارض، ٔالارنب،  لرنب.الحشا  الكلمات ٔالاحد، الاثن
رة همزة الكلمة املعرفة والهمزة  ٔالاحشاء، وقد حذفت من ٔالاخ

ن. ي كلمة الاثن   املتطرفة، مع ٕالابدال 
م  ي لهج ر)  ى الجملة فأهل الشرقية ال يعرفون الهمز (الن وع

ي ى تسهيل اللفظ املحكي به  را، وهم يميلون إ اللهجة،  العامية كث
ي ذلك سليقة أسالفهم من عرب الحجاز، فأهل  ولعلهم يتبعون 

ى كانوا يسهلون الهمز، حيث ذكر أبو  الحجاز وهم أهل اللغة الفص
ي كتابه الهمز أن "أهل الحجاز وهذيل وأهل مكة  زيد ٔالانصاري 

رون" ، وربما أن ما جعل أهل الحجاز وهذيل )٧٩(واملدينة ال ين
ي تبعهم بعض أحفادهم من أبناء يميلون لتسهيل اله مز وبالتا

ى مناطق توطن  وقريش ـ هو  هذيلالشرقية ـ فقد أشرنا مسبقا إ
ر العبارات،  ن النطق وتخ ى تحس م املتحضرة ال تميل إ بيئ

ولذلك مرت اللغة عند أهل الحضر الذين يمثلهم أهل الحجاز 
رات. ذه التغ ي ذلك أهل الشرقية     )٨٠(ويماثلهم 

ي اللهجة صوتا أسناني و  من ٔالاصوات ٔالاسنانية ال تشكل 
م  )٨١(رخو ر أن أهل الشرقية قلما يوجد ف مهموس، حرف الثاء، غ

ي  ي اللغة العربية، بل تبدل  من يحتفظ بصوت الثاء كما هو 
ر ي )٨٢(اللهجة بالتاء مثل قولهم: يبعت يحرت َكت ، توم، تالت، 

ر، ثوم ي الكلمات يبعث، يحرث، كث ، ثالث، وهذا هو الغالب 
اللهجات املصرية بشكل عام، ما عدا بعض قبائل البدو العربية 

ي اللغة العربية.   )٨٣(ال مازالت محتفظة بصوت الثاء كما هو 
ي لهجة أهل  ا اختالف واضح  ومن ٔالاصوات الهامة ال وجد 

وهو صوت غاري رخو مجهور شديد  )٨٤(الشرقية صوت الجيم،
فقد تباين نطق الجيم عند أهل الشرقية وذلك نظًرا التعطيش، 

ا للقاهرة والقليوبية،  ي للمحافظة، ومجاور التساع النطاق الجغرا
فيتحدث غالبية أهل مراكز منيا القمح، ومشتول السوق، ومدينة 
بلبيس دون القرى، ومدينة الزقازيق دون القرى، صوت الجيم 

بقية مراكز املحافظة وقراها باللهجة القاهرية إي بال تعطيش، أما 
ي مناطق  ى الحجازية، وخاصة  فيحتفظون بصوت الجيم الفص
ا سالالت القبائل العربية التواجد  القرى ؤالارياف، وال تشكل 
ا  ي مركز الحسينية وقرى مركز فاقوس وم ر، ويكمن سنامها  ٔالاك

رها، و  ن وغ ى سبيل املثال ب صريد وعرب درويش والسماك قرى ع
ن والنوبة والدهاشنة وكفور العايد،  مركز بلبيس مثل عرب البياض
ي قرى مراكز  رهم، وكذلك  والكتيبة، وأوالد مهنا، والسعادات وغ
ر مثل فراشة والرحمانية واملشاعلة وأوالد موس وكفر صقر  أبو كب
  وأوالد صقر، وأبو حماد والقرين، وديرب نجم،  وٕالابراهيمية وههيا. 

ي لهجة الشرقية الذال، ومن ٔالا  صوات ال تأخذ حكم ٕالابدال 
ا  وهو صوت أسناني رخو مجهور، فإن عامة أهل الشرقية يبدلو
بصوت الدال، وهو صوت أسناني لثوي شديد مجهور، مثل يدبح، 
ي نوع  ي الكلمات يذبح، يأخذ، يكذب، ذرة "و ياخد، يكدب، دره، 

ى هذه الكلمة ح رف الهمزة عند بعض من الحبوب" وربما زيد ع
ر وكفر صقر فتأخذ صوت ِإِدَره،  ي مركزي أبو كب الشراقوة وخاصة 
ي قولهم: جاب ِلِدَره من عالُسُطح، أو من الغيط، أي أنه أتى  وذلك 

ل،  ى السطح بمع سقف امل بمع الحقل،  والغيطبالذرة من ع
ي سائر املحافظة تقريًبا وجوًدا لصوت الذال العر  بي وال نرى 

  الفصيح. 
ا ٕالابدال صوت الظاء، وهو صوت  ومن ٔالاصوات ال وضح ف
أسناني رخو مجهور مطبق، فإن أهل الشرقية يبدلون الظاء ضادا، 
هر، ومثال، 

َ
ى الُظهر، والظ ي مثل قولهم: الُضهر، والَضهر، بم

هرك 
َ
ي الجمل، الُظهر أذن، وظ الُضهر ادن، وَضهرك واجعك، 

ي لهجة يوجعك، أو يؤملك. و  رها من الكلمات ؤالامثلة، ولم نجد  غ
ي اللهجات  أهل الشرقية إبدال صوت الظاء زايا مفخمة، كما 

  . )٨٥(ٔالاخرى 
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ومن أصوات أهل الشرقية وال تستحق املالحظة صوت 
، ويأخذ هذا الصوت )٨٦(القاف، وهو صوت حلقي شديد مجهور 

مثل: قال  عدة ظواهر عند أهل الشرقية فال ينطق بلفظه الفصيح
ى أخرى،  أو قل، إنما يأخذ عدة أصوات تختلف من منطقة إ
ى صوت  فالصوت ٔالاول، وهو الذي يبدل فيه صوت القاف إ

ا د. كمال بدر صوت الجاف، ي تشبه  )٨٧(الجيم، وقد أطلق عل و
ي  ي شر ي مناطق قرى وأرياف املحافظة  الجيم القاهرية، وتتضح 

ي مدينة الزقازيق،  ر وأبو حماد وشمال شر ي مراكز ههيا وأبو كب
وفاقوس والحسينية وكفر صقر وأوالد صقر وديرب نجم، ومن أمثلة 
ي الكلمات  ى ذلك ٕالابدال، اجعد، جوم، جال، أجولك،  املفردات ع

ي اللهجة الشرقاوية قومأقعد،  ، قال، أقول لك، وهذا الصوت 
  يحاكي لهجة أهل الحجاز وخاصة املدينة املنورة.

ي  ي ال تتاخم القاهرة و مناطق أخرى من املحافظة و
العاصمة يخفف صوت القاف ويدخل عليه حرف الهمزة، وأحيانا 
ي فعل ٔالامر ٌقم مع  قوم 

ُ
تقلب القاف مد بحسب مد الكلمة، مثل أ

ي  قام بتخفيف القاف فيلفظ قام. و
َ
تخفيف نطق القاف، أو أ

ى  ي كلمة  قوام، مثل عبارة، تعا ى صوت أوام،  أوام، أي تعا
ى عجل.   بسرعة، أو ع

ي  أما حرف الكاف، وهو صوت طبقي شديد مهموس، فيأتي 
ا أن ينطق بصوت  لهجة أهل الشرقية املحكية بأصوات متعددة، م
ي غالب املحافظة، أو أن يالحقه البدل فتظهر  عربي فصيح وهذا 
فيه بعض لهجات أهل الجزيرة العربية فيما عرف باسم 

ي إشراب الكشكشة،  ا بعض صفات  الكافو شيًنا، أي إكسا
ي قلب الكاف شيًنا مطلًقا ن، أو الشنشنة، و ، ومن )٨٨(حرف الش

ن أن الكشكشة والشنشنة من اللهجات  املعروف لدى الدارس
ى نسبت ألسد  العربية املعروفة عند قبائل الجزيرة العربية، ٔالاو

ر، والثانية نسبت لت ي أسد أك ر من وهوازن، وقيل  غلب وقيل لحم
ي  ن أن الشنشنة  القبائل اليمنية، ويرى بعض العلماء املحدث
ن، أو هو الصوت املركب "تش" ولعل  ن الجيم والش صوت ب
ي أي موضع من الكلمة حينما  ٔالانسب هنا القول أن صوت الكاف 
رها من ٔالاصوات  ى نظ ا تقلب إ ن أمامي فأ يأتي بعدها صوت ل

  . )٨٩(ة" أي أصوات وسط الحنكالحنكية "الغاري
ومن مناطق محافظة الشرقية ال تبدل الكاف شينا، بعض 
قرى مدينة الزقازيق، مثل قرية الزنكلون، وقرية شيبة والنكارية، 
ي  فأهلهما يحكون الصوت بالزنشلون، وشيبة والنشارية، وهما 
ن "تش"،  وبعض قرى مركز بلبيس  ن املركب النطق أقرب للحرف

ي قرى ديرب مثل قر  رها  ى ميت ربيعة والنوبة والدهاشنة، وغ
ى القرى دون املدن، ومن  نجم، وتقريبا اقتصر هذا الصوت ع
ى مفرداته، الشلب، الشيلو، الديش، الدشان، الشانون،  ٔالامثلة ع
ي الكلمات،  الشالف، الحشيم، الشتاب، الشنشه، الشف 

ما كان يطبخ عليه الكلب،الكيلو، الديك، الدكان، الكانون ـ وهو 
قديما بمع املوقد ـ الكالف، الحكيم، الكتاب، الكنكة. الكف. ومن 

ي املحافظة. الشلب شل الششش شلو وال ما شلو  رة  م الشه أمثل
عنو ما شان شلو، بمع الكلب كل الكشك كله، وال ما كلو عنو 

  ماكان كلو. 
ي إلحاق ياء املتكل ي اللهجة صوت آخر وذلك  م مد ويظهر 

ِ بمد ياء املتكلم  ، َخال ِ .َعم ِ خ
ُ
مِي، أ

ُ
ي قولهم: أ مكسور مشدد 

ى اللهجة مالزمة كلمة مش  ي اللهجة، وأيضا يغلب ع مدا ملحوظا 
ي قولهم: مش عامل، مش جايم، مش جاعد، بمع ال  للفعل 
، حسب  أعمل، ال أقوم، ال أقعد، فهو لفظ يفيد النفي أو النه

    موقعة من الجملة.
ي ما  ى لهجة أهل الشرقية عامة فتح الكلمات، و هذا ويغلب ع
ي  ر  ر أن هذه اللهجة تظهر أك ي، غ م اللهجة الفال تعارف عليه بي
الجانب الجنوبي الغربي من املحافظة حيث مراكز منيا القمح 
م يجاورون القاهرة إال أن  وبلبيس ومشتول السوق، وبالرغم من أ

ي صيغ سمة فتح الكلمات وا ا قولهم  ي تلك املناطق، وم ضحة 
التخاطب وال تختم بكاف الخطاب، مثل، يَفَهَمْك، يَسَلَمْك، 
ي الكلمات، ُيَكِلُمَك ُيَفِهُمَك، ُيَعِلُمَك، ُيَسِلُمَك،  يَعَلَمْك، يَكَلَمْك، 

ى الجانب  ا جمل: هللا يَسَلَمْك، وع ي شرق املحافظة  ٓالاخر وم
صوت أخر حيث يشدد الحرف الثالث ويسكن  تأخذ نفس الكلمات

َمْك،  َمْك، يَكلَّ َمْك، يَعلَّ ي فيأتي هكذا، يَسلَّ ر من الفعل الربا ٔالاخ
َمْك.   يَفهَّ

ي بعض مناطق  وإذا كانت ظاهرة فتح الكلمة بدت واضحة 
ا كسر بعض الكلمات  ي أصوا الشرقية، فإن مناطق أخرى نلحظ 

ي بما يخالف اللهجات املصرية ٔالا  خرى، مثل قولهم: ِمِلح، ِصِحن، 
ى"  ي قوله تعا ملح، وصحن، وربما وافق ذلك قول القرآن الكريم 
َجاٌج َوَجَعَل 

ُ
ِذي َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َوَهَذا ِمْلٌح أ َوُهَو الَّ

ْحُجورًا)، َما َبْرَزخًا َوِحْجرًا مَّ ُ َ ي مدينة أ )٩٠(َبْي بي وهذا الصوت يوجد 
ر وبعض قرى مركز كفر صقر.    كب

ومن خالل ما سبق، يتضح لنا مدى تأثر لهجة أهل الشرقية 
ا أهلها بعضهم البعض، وال  ى وال يحاكي  باللغة العربية الفص
ى مدى الانتماء العربي للمحافظة حيث  تزال تلك اللهجة تؤكد ع

ا بوضوح لهجات القبائل من الجزيرة العربية، مثل لهجات  ظهرت ف
ي قرى املحافظة،  الحجاز أهل  ى اللهجة العامية  وال تغلب ع

ي، وتغلب،  وفضال عن لهجات هوازن، وتميم، وأسد، وهذيل، وب
ي املحافظة منذ الفتح  رها من القبائل ال توطنت  ر، وغ وحم
ى أصولهم العربية  ٕالاسالمي وقبله، ومازال أهل الشرقية يؤكدون ع

م لهذه ال ا وانتما ى بلهجا قبائل، وقد ظلت أصول العربية الفص
ي هذا ٕالاقليم  ي لسان حالهم  ن و ن ٔالاهلي املختلفة متواجدة ب

  العزيز من أرض الكنانة مصر. 
ن بتلك اللهجات قد حافظوا  وال غرو إن ذكرنا أن هؤالء الناطق
ا من كابر عن كابر، ومن جيل  ا بالسليقة، حيث توارثوا مفردا عل

ى  ًرا من املفردات ال ترجع أصولها إ ى أن كونوا لنا تراًثا كب جيل، إ
ي لهجة أهل الشرقية، وبما أن  ى، والذي أحدث بدوره ثراء  للفص
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ي هذه اللهجة نظرً  ا  ا املقام هنا ال يتسع لذكر كل املفردات املحكي 
ا ا؛ فنكتفي بضرب أمثلة عن كل حرف من حروف  لغزار ر وك

ى الغاية املرجوة من البحث ٔالابجدية، ل نتمكن بذلك من الوصول إ
ي لهجات أهل  ى  ي تواتر املفردات اللغوية العربية الفص و

ى ذلك من خالل السطور التالية:     الشرقية، ونستطيع التعرف ع

íéÎ†Ö]Øâ_írêÞ^ÃÚl]†ËÚ 
:أبو  ي عربية صحيحة من ٔالاسماء بمع ٔالاب، و

  الخمسة.
ي قولهم: أم َجيْت، عربيةبم    ِاجْت: ع أتت، وأتيت 

 صحيحة من جاء، وأيًضا من أتى.
من شيع ، شيعو  ِشْعهبمع أرسله، وقولهم:   اْبَعته:

بمع بعته أو ارسله، وهذه املفردات عربية 
عه عند  صحيحة ففي مختار الصحاح، َشيَّ

  رحيله.
مع اختالف الحروف، فبلط بمع قعد عن   :بلط، وبطل

ي الخط أي ال يعمل،  ا قولهم: بلط  الحركة وم
 ، أما بطل فتأخذ نفي املع تقريبا بمع انته
ي عربية صحيحة ففي الصحاح بمع أعياه  و

.   امل
ة: ي عربية صحيحة   الج ن، القورة، و بمع الجب

ن  ة مستوى ما ب ففي القاموس املحيط الج
ى الناصية. ن إ   الحاجب

ي مناطقي قول  جرجر: هم: التوب جرجر، وأحياًنا 
ي عربية  ى ٔالارض و مجرجر، أي الثوب طول ع

ي معناها قولهم:  رثر، و ى من جر، ك جرو ع
  أي سحبه، كجر الحبل. ٔالارض

أي ، وهو املوضع الذي تدرس فيه الغالل  جرن:
ِلْجران أي ٔالاجران جمع، عربية ، البيدر

ع صحيحة ففي الصحاح الجرن والَجِرين، بم
  املوضع الذي يجفف فيه التمر. 

ى   حنك: وهو الفم وهو عربي صحيح فالحنك يطلق ع
ي القاموس  ى الفم من الداخل  باطن أع

  .املحيط
ي الصحاح الحنش   حنش: ي  ويقصد به الثعبان، و

ى.    الحية، ويقال ٔالاف
نوع من السمك، والجمع حيتان عربي صحيح   حوت:

ي ق ي القرآن الكريم  ى: (َفاْلَتَقَمُه ورد  وله تعا
  ). ١٤٢اْلُحوُت َوُهَو ُمِليٌم) (الصافات :

وهو العام أو السنة، وتأخذ كلمة عمنول نفس   ُحول:
 .   املع أي عام أول، أي العام املا

ومصدرها تخريف، وقد جاء املع من الخرف   :َخرَّف
ر وَخرَّف   وهو العجز، ويقولون فالن ك

 

:خزوج حيث قلبت القاف الجيم بمع خزوق ،
ة بالجيم القاهرية، بمع مقلب أو  الشب

  دعة، عربية صحيحة من خزقه يخزقه.خ
ُخش:  ي عربية بمع أدخل، َخش بمع دخل. و

ء إي دخلت فيه. فم ي ال   ا َخششت 
:ْدَحيه  ي بيض الدجاج، وبعضهم يقول عن البيض و

ًرا حال ر مستعملة كث ي غ ًيا إال بالجمع دح، و
ي مركز  ا الكتيبة وكفور العايد  ي مناطق م
بلبيس، عربية أصيلة ففي الصحاح أن الطائر 

ية يدحو مكانه أي يبسطه ليبيض ففي كل دح
  يبيض بيضة.

:ْدَرس  ر ليخرج الحب من درس القمح ودرس الشع
ي صحيحة ففي ا لقاموس املحيط القشر، و

  درس الحنطة درًسا.
:َدَعك َدَعكو َدَعَكه، بمع اشتد عليه، ومنه قولهم :

ملحيط تداعكوا وهو صحيحة ففي القاموس ا
م.   أي اشتدت خصوم

املََداس:  ي من الفعل دوس، أي الحذاء، عربية و
ي القدم. صحي   حة واملداس الذي يلبس 

ِديَسه: ا ق ي نوع من النبات ينبت رباني، وم ي و ولهم 
ى ديسه.    املثل: متعلق ع

:رجد ا أ ي رقد إبدال القاف جيم، وتع نام، وم
ر عند تفريخ صغارهاالرقاد    .. ومرقد الط

  أي روث الحمام   الزبل:
ا زغرتت الوليه، بمع زغردت املرأة،   :زغرت وم

ا أخذت مع أنه البد وأن يكون  والوليه ربما أ
ي عربية صحيحة ففي  ي وقيم، و ى املرأة و ع

ير الشديد والغرو الصحاح الزغد هو الهد
ما فصارت زغرودة    التطريب، فجمع بي

ا زهوه، أي منظر   َزَهوه: من قولهم العروسة عل
ي الصحاح.  ي بنفس املع    حس، و

عر: ي   الّسِ ر  ي عربية من التسع بمع الثمن، و
ا َسَعرهالصحا    .ح أي تقدير الثمن، وم

ف، عربية أي النظر، ومنه قولهم: سالمة الشو   :الُشوف
ئ أي صحيحة ففي ال صحاح تشوفت ال

  تطلعت إليه. 
مع ظهر، أي شقشق، بإبدال القاف جيم، ب  َشَجَشْج:

  كأن يقال الصبح شقشق. 
ا   :َشْكُلو ي السباب واملالحاه يلعن أو تع وجهه وم

  .شكلك
ي الفتاة الشابة. وج  :الَصبية   معها صبايا، و

ي ا  صب: ي  ا صب   لصحن.أي أفرغ وم
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أي ٔالاوالد سواء الذكور أو ٕالاناث. ففي الصحاح   :الض
  .ولد. ومن قولهم: يا ضناي يا ابالضنو أي ال

ي صحيحة من الضوء  :مضّوِي   .أي شديد ٕالاضاءة و
ي السن قديما، أما   عجوز: ى املرأة املتقدمة  وتطلق ع

ى الرجل واملرأة، فيقال: َمَرَه  ٓالان فتطلق ع
َه، بمع مرأة، وراجل وَمرَ  عجوز وعجوزه،

  .عجوز 
ا عرمرم   ُعّرْمة: ر، وم ي عرمه الغله، تع الكوم الكب

ر  ى القمح تحديًد  أي كث   ا. والغله تطلق ع
: ، امألأي مأل ، وم  ع   .ا ع

ا امليت، صح  ْنَعش: ي خشبة يحمل عل يحة ففي و
  .الصحاح النعش سرير امليت

  ه وبالده. اهبل، أي صاحب بل  :َهَبل
:   ل، عربية صحيحة والهجاج النفور. أي رح  َهجَّ

ن   ماصخ: م من ينطقها بالس مع ليس له طعم ، وم
ل الطعام ماصخ، أو فالن دمه ماسخ، كأن يقا

  .ماصخ
  

ي هذا السياق  هذا غيض من فيض يمكن أن نأتي به 
ي عمق الزمن والتاريخ، هذا  رة جًدا، فه ضاربة  واملفردات كث
راث الشع  ا ال ر من ٔالامثال الشعبية ال يحفل  فضاًل عن كث

معطيات الحياة الاجتماعية والاقتصادية  عنالشرقاوي، وتتحدث 
ى سبيل املثال  ا ع ا من قول هذه ٔالامثال، فم والحكم املستفاد م
ال الحصر، عدوك يتمنالك الغلط، وحبيبك يبلعلك الزلط، الدار 

ن دار أبونا والغرب ي طردونا، واكنس بيتك ورشه ما تعرفش م
ّضرْب أبنك وأحسن 

ُ
يخشه، آيش حال ضعيفكم قالوا قوينا مات، أ

رها  ن، وغ ي الع ي أجله، إطعم الُفم تست أدبه ما يموت إال ملا ي
ا بطون املصادر واملراجع وقد خصص أحمد  من ٔالامثال ال ملئت 

ى حروف ا وسمه بعنوان ٔالامثال العتيمور لها معجًم  امية جمعها ع
  ٔالابجدية. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

₣íÿÛŽi^} 
ى الهجرات  وبعد فقد حاولنا خالل هذه الصفحات التعرف ع
ي نشر  ا، وأثر ذلك  ى مصر وتوطن القبائل العربية  العربية إ
ٕالاسالم وانتشار اللغة العربية، ال غدت اللسان الناطق ملصر 

ي ا  ا املحكي  ا العامية النصيب  قاطبة، وأصبح ملفردا لهجا
ي  ي لغة الحوار بمصر، وأوضحنا كذلك توطن العرب  ٔالاعظم 

ي، حيث اتخذناها نموذًجا  الشرقيةمحافظة  مدخل مصر الشر
م مازالت تنضح  ى، وأن لهجا لتأثر أهلها باللغة العربية الفص
راكيب اللغوية والعبارات الفصيحة، وكيف ال ؟  بتلك الكلمات وال

الشرقية ما هم إال أحفاد هؤالء العرب الذين اتخذوا من  وأبناء
ى  الشرقية موطًنا ومرتًعا خصًبا لهم، واستطعنا كذلك التعرف ع
ا  ا ودالال ي لهجات الشراقوة، وأصوا املفردات اللغوية الباقية 
ى  ي عموم املحافظة، وما ينسحب ع ا  وأهم املناطق الناطقة 

م املحكية من العربية املجتمع  الشرقاوي من تمس كهم بلهجا
م.  م إلسالمهم وعروب ى ومدى انتما   الفص
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ــى العربيــة الهجــرات* قــدم هــذا البحــث " ــى املصــرية اللهجــة ــي وأثرهــا مصــر إ " إ
ــي العصــر ومواكبــة العربيــة اللغــة" مــؤتمر  - العربيــة اللغــة كليــة" والــذي عقــد 

رة ( املنورة املدينةي  ٕالاسالمية الجامعة   . ٢٠١٢ أبريل )١١ – ٩خالل الف
ى النجار.٣٣، ص١جالخصائص:  )١(     ، عالم الكتب. تحقيق محمد ع
    م.١٩٨٧، ١، مكتبة املنار، طي التحليل اللغوي : خليل أحمد عمايرة) ٢(
ـــــي عـــــالم املعرفـــــة: جمعـــــة ســـــيد يوســـــف) ٣( ، ســـــيكولوجية اللغـــــة واملـــــرض العق

  م. ١٩٩٠، ٥، العدد٥١ص
ي) ٤( ى عبد الواحد وا ض١٢، صعلم اللغة: ع   م. ٢٠٠٤ ٩ة مصر ط، دار 
ي لهجات العرب، ) ٥(   م.  ١٩٩٦، القاهرة ٥٠، ٥١صاملقتضب 
  . ١٩٥:١٩٢: ٓالايات سورة الشعراء) ٦(
  . ٧٢ٓالاية  سورة الفرقان:) ٧(
ن، جالنســــائي: ) ٨( رمــــذي:  ١٤٠٣،١٤٠٢، كتــــاب الجمعــــة حــــديث رقــــم ١الســــ ، ال

ن ج   . ٥١٢، أبواب الجمعة حديث رقم ٢الس
ــي ٩( ــر مــن معجــم مــن معــاجم اللغــة، فعنــد ابــن منظــور م) جــاء اللفــظ  ــ لغــا أك ع

ـــــي مـــــادة لغـــــا عنـــــد  أي تكلـــــم فـــــالن "فهـــــ فعلـــــةُ  مـــــن لغـــــوت أي تكلمـــــت" وجـــــاء 
ـــــا  ى: "ال تســـــمع ف ـــــروز أبـــــادي أي قـــــال بـــــاطال، والالغيـــــة واللغـــــو وقـــــال تعـــــا الف
ي الجمع لغات، أما صاحب أساس البالغة، ُي وقيل  َ  الغية"، واللغة أصلها ُل

فيــــذكر أن: "لغــــوت بكــــذا أي لفظــــت بــــه وتكلمــــت، وقيــــل، إذا أردت أن تســــمع 
من ٔالاعـراب فاسـتغلهم أي اسـتنطقهم، وسـمعت لغـواهم، ومنـه اللغـة ونقـول 
ـــذه املفـــردات  ـــا أتـــم البالغـــات، وقـــد جئنـــا  لغـــة العـــرب أفصـــح اللغـــات وبالغ

ـى عربيـة ال ـى ولغـو مـن املعـاجم لنؤكـد ع ـي مـادة لغـا، ول كلمـة ولـيس اللغوية 
ـ   LOGS كما قال البعض، انه ربما يكون أصلها معرب من ٕالاغريقية  وال

ـ ترجـع  ـي ال تع كلمة أو فكرة، ؤالاجدر هنا أن نقـول أن الكلمـة ٕالاغريقيـة 
، مــــادة لغــــا، ص ، مختــــار الصــــحاح: مــــادة لغــــولســــان العــــربلألصــــل العربــــي. 

يـــــــــاض كـــــــــريم: . محمـــــــــد ر ١٧٣، ١٧٢، مـــــــــادة لغـــــــــو، ص ٢: جالزمخشـــــــــري ، ٦٠
ي لهجات العرب   . ٥٠، صاملقتضب 

ي:١٠( ي عبد الواحد وا    .١٣١:١٢٨، ص فقه اللغة ) ع
ــــــي مجمــــــل ١١( ) تناولــــــت  العديــــــد مــــــن كتــــــب املصــــــادر الحــــــديث عــــــن لحــــــن العــــــوام 

ــــــا  ــــــي متعــــــددة نــــــذكر م ــــــا و ــــــ كتبــــــت عــــــن اللغــــــو العربيــــــة وآدا املصـــــنفات ال
، واملزهـــــر للســـــيوطي، والصـــــح ـــــ ـــــي فقـــــه اللغـــــة البـــــن الخصـــــائص البـــــن ج ابي 

رها.    فارس، واملخصص البن سيده وغ
ي الزبيـــــدي أبـــــو بكـــــر الزبيـــــدي: ) ١٢( هـــــو محمـــــد بـــــن الحســـــن بـــــن عبـــــد هللا املـــــذح

ــــى  ، ذكــــر أن أصــــله مــــن حمــــص بــــبالد الشــــام، ثــــم رحلــــوا إ ي ٔالاندلســــ ٕالاشــــبي
ٔالاندلس والواضح من نسبه أنه من زبيد اليمن، عاش بأشبيلية وتلقـى العلـم 

ــى ي باألنـــدلس  ع هــــ.  مقدمـــة املحقـــق د. رمضـــان عبـــد ٣٧٩ ســـنةشـــيوخها وتـــو
ي القاهرة ٢، ط١١التواب، ص   م. ٢٠٠٠، مكتبة الخان

ــ ناصــف املعنــون بـــ "١٣( ات لغــات العــرب) مــن هــذه الدراســات بحــث حف ــ "، مم
ــ تحــدثت عــن اللهجــات، هــذا فضــاًل عــن كتابــات  وهــو مــن بــاكورة ٔالابحــاث ال

ـــــــي مجلـــــــة  ٔالاب أنســـــــتانس مـــــــاري  ـــــــي عـــــــن اللغـــــــات واللثغـــــــات ، املنشـــــــور  الكرم
رها.١٩٠٣،  ١٢املشرق العدد    م وغ

ــــــي ١٤( رهــــــا،   ــــــ خصصــــــت لدراســــــة اللهجــــــات ومــــــن بواك ) مــــــن أهــــــم الدراســــــات ال
ـــراث ألحمـــد علـــم  ـــي ال اللهجـــات العربيـــة، إلبـــراهيم أنـــيس، واللهجـــات العربيـــة 

ــــــي الـــــدين الجنــــــدي، واللهجــــــات العربيـــــة إلبــــــراهيم أبــــــو ســـــك ن، ولهجــــــة البــــــدو 
ر اللهجـات  ي لجمهورية مصر العربية، لعبـد العزيـز مطـر، وتـأث الساحل الشما
ــي لهجــات العــرب  ــى خلــف الســمعان، واملقتضــب  ــى لغــة ٔالامــة للي املختلفــة ع

رها.    ملحمد رياض كريم، وغ
ــي اللهجــات العربيـــة ١٥( ــي كتابــه  ي إبــراهيم أنـــيس  ) قــال هــذا التعريــف الاصــطال

ي هذا املضمار.  وتبعه   العديد ممن صنف بعده 
 

 
اللهجــة . عطيــة ســليمان أحمــد: ١٥، صــي اللهجــات العربيــة) إبــراهيم أنــيس: ١٦(

  . ٤٠، صاملصرية الفاطمية
ــــــي: ١٧( ــــــي عبــــــد الواحـــــــد وا ضــــــة مصـــــــر ط١٨٥، صفقـــــــه اللغــــــة) ع ، ٣، مكتبـــــــة 

  م.  ٢٠٠٤
ي معرفة أنساب العرب) القلقشندي: ١٨( قيق إبراهيم ، تح١١. صاية ٔالارب 

عروبة مصر قبل م. محمد عزة دروزة: ١٩٨٢ٕالابياري، دار الكتب، القاهرة 
  م  ١٩٦٣، القاهرة ٤، صٕالاسالم

ي) ١٩( : وهو يشمل البالد الواقعة شرق النيل حيث قسمت دلتا الحوف الشر
ي، والحوف الغربي، وبطن الريف وقد عدد املقريزي  ى الحوف الشر مصر إ

ا كورة أسفل ٔالارض الحوف قرى وكور الحوف الش ي وال اطلق عل ر
ي قديما من حدود  ي خمس وستون قرية، وتشمل الحوف الشر الشر
محافظة القليوبية ٓالان ثم الامتداد شرقا لتشمل كل محافظة الشرقية. 

  ، مكتبة ٓالاداب، القاهرة د ت.  ١١٦، ص١، جالخطط املقريزية
القـــــاهرة د ت، ســـــعاد مــــــاهر: ، ١٤٢، ص١، جمصـــــر القديمـــــة) ســـــليم حســـــن: ٢٠(

ــى للشــؤون ١٥٩، ص٥، جمســاجد مصــر وأولياؤهــا الصــالحون  .املجلــس ٔالاع
البيــــــــان ، عبــــــــد املجيــــــــد عابــــــــدين: تحقيــــــــق كتــــــــاب ١٩٨٣ٕالاســــــــالمية، القــــــــاهرة 
، عــــــالم ٧٨، دراســــــة املحقــــــق عــــــن القبائــــــل العربيــــــة، صوٕالاعــــــراب للمقريــــــزي 

: ١٩٨١الكتـب ، القـاهرة  ـ ، ٢٧، صٕالاســالميةدولــة الكنـوز م، عطيــة القو
  م. ١٩٨١القاهرة 

ــي مصــر ٕالاســالمية مــن الفــتح العربــي ) هويــدا عبــد العظــيم رمضــان: ٢١( املجتمــع 
ـــى العصـــر الفـــاطمي ، الهيئـــة املصـــرية العامـــة للكتـــاب ، القـــاهرة ٦، ص٢، جإ

  م. ١٩٩٤
  ، القاهرة د.ت. ٣٤٧، صالعائلة البشرية) إبراهيم أحمد رزقانة: ٢٢(
ي مصـر والشـامعاشـور:  ) سعيد عبد الفتاح٢٣( ، دار ٣٢٦، صالعصر املماليكي 

ضــة العربيــة القــاهرة  ــي الشــاعر: ١٩٧٦ال ــي عصــري م. محمــد فت الشــرقية 
ن واملماليـك ن ٔالايوبي م. مصـطفى ١٩٩٧، دار املعـارف بمصـر، ٥٣. صسالط

  . ١٩٦٥، القاهرة ١٦، صعروبة مصر من قبائلهاكامل الشريف: 
م فقيــــــل ) عـــــك: هــــــم بطــــــن مـــــن عــــــرب الــــــ٢٤( ـــــي نســــــ اميـــــة، وقــــــد اختلــــــف  يمن ال

عدنانيـــة وفيـــل قحطانيـــة، وقـــد ذكـــرهم بـــن حـــزم مـــن ولـــد عـــدنان، وقـــال ومـــن 
ـــى الــــيمن قـــال: عــــك بـــن عــــدنان بـــن عبــــد هللا بـــن ٔالازد. ابــــن حــــزم  نســـب عكــــا إ

. دار الكتــب العلميــة ٣٧٥،٣٢٦،١٢٦،٩، صجمهــرة انســاب العــربالظــاهري: 
روت    م. ١٤٢٤ب

ــي ملــوك مصــر والقــاهرةدي: ) ابــن تغــري بــر ٢٥( ، دار ٩، ص١. جالنجــوم الزاهــرة 
روت لبنان د. ت.      الكتب العلمية، ب

ـــي .  هويـــدا عبـــد العظـــيم رمضـــان: ٨، صالـــوالة والقضـــاة) الكنـــدي: ٢٦( املجتمـــع 
  .   ١٠، ص٢، جمصر ٕالاسالمية

، تصــــــــــحيح رفـــــــــن كوســــــــــت، مطبعـــــــــة ٓالابــــــــــاء ٨: ص الـــــــــوالة وكتــــــــــاب القضـــــــــاة) ٢٧(
ــــ ن، ب ، تحقيــــق عبــــد ١١٣: صفتــــوح مصــــر وأخبارهــــا م.١٩٠٨روت اليســــوعي

املنعم عامر، الهيئة املصرية العامة لقصور الثقافة سلسلة الذخائر القـاهرة 
  د.ت.

  .   ١٤١، صفتوح مصر) ابن عبد الحكم: ٢٨(
، والرايــــــة قــــــريش ومــــــن معهــــــا ١٦٣:١٦١، صفتــــــوح مصــــــر) ابــــــن عبــــــد الحكــــــم: ٢٩(

     .وسميت الراية لراية عمرو بن العاص 
  .   ١٧٥، ١٦٥، صفتوح مصر) ابن عبد الحكم: ٣٠(
  .   ١٧٦، ١٧٥، صفتوح مصر) ابن عبد الحكم: ٣١(
تــــاريخ ، الســــيد عبــــد العزيــــز ســــالم: ١٧٧، صفتــــوح مصــــر) ابــــن عبــــد الحكــــم: ٣٢(

ي العصر ٕالاسالمي   م.   ١٩٨٢، ٨١، صمدينة ٕالاسكندرية 
ــــي . ســــيدة إســــماعيل كاشــــف: ٧٧، صالــــوالة) الكنــــدي: ٣٣( ، عصــــر الــــوالةمصــــر 

  .    ١٠٣ص
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ري:  ١٢٨، ص١: جالخطط املقريزية) ٣٤( القبائل العربيـة . عبد هللا خورشيد ال

  م.١٩٩٢، الهيئة املصرية العامة للكتاب ٧٠، صي مصر
ـ قيـام ) ممدوح الريطـي: ٣٥( ـي صـعيد مصـر منـذ الفـتح ح دور القبائل العربية 

ي القاهرة د.٨٢، صالدولة الفاطمية   ت.   ، مكتبة مدبو
ي بحر القلزم ومرسـ هـام للمراكـب ٓالاتيـة مـن بـالد عيذاب) ٣٦( ي مرفأ مصر ع  :

ـــــــي العصـــــــرين الفـــــــاطم  ا  عـــــــدن وبـــــــالد الحجـــــــاز لصـــــــعيد مصـــــــر، زادت شـــــــهر
. املقريـــــــــــزي: ١٧١، ص٤، جمعجـــــــــــم البلـــــــــــدانؤالايـــــــــــوبي. يـــــــــــا قـــــــــــوت الحمـــــــــــوي: 

  . ٢٥، ص١، جالخطط
ـــي هـــذا ، تحقيـــق عبـــد املالبيـــان وٕالاعـــراب) املقريـــزي: ٣٧( جيـــد عابـــدين. ويجـــد بنـــا 

ري من دراسـة عـن  ى ما قدمه الدكتور عبد هللا خورشيد ال املقام التأكيد ع
ـا  ى من الهجرة وال أوضح ف ي القرون الثالثة ٔالاو ي مصر  القبائل العربية 
ــــي رســــوم بيانيــــة تــــوطن  ــــ  ــــى مصــــر، وأح تفصــــياًل هــــذه القبائــــل ونــــزوحهم إ

ـــــ ا، ثـــــم فصـــــل تفصـــــياًل تاًمـــــا أمـــــاكن تواجـــــدهم حيـــــث القبائـــــل العربيـــــة وبطو
ـي مـن الدراسـات الهامـة  م، و ى عدنانية وقحطانية بقبائلهم وبطو قسمهم إ

  ي هذا املجال الخصب. 
  .    ١٨٧، ص١، جالسلوك) املقريزي: ٣٨(
  .    ١١٨، ٧، ٦، صالبيان وٕالاعراب) املقريزي: ٣٩(
  .    ٨٥، صالبيان) املقريزي: ٤٠(
ر: ) الذه٤١( ر من غ ي خ ر    .    ١٤، ص٦، جالع
ن) ٤٢( ــي تــاريخ الــدولت ن  تــاريخ القبائــل . محمــود الســيد: ١٦٨، ص١، جالروضــت

ن ٔالايوبية واململوكية ي عصر الدولت   .    ٣٩، صالعربية 
ي معرفة قبائل العرب) القلقشندي: ٤٣(   .     ٤٤١، صاية ٔالارب 
ــي شــهور الربيــع : يقصــد بــه نــزول القبائــل الالارتبــاع) ٤٤( ــي الريــف املصــري  عربيــة 

ي أرا مصـر، وكـان  ي هذا املوسم  رسيم  ر وجود ال ى حيث يك بقصد املر
ـــي أوائـــل  ـــي أواخـــر الشـــتاء وينتهـــ  نـــزولهم وفقـــا ملخطـــط مرســـوم، حيـــث يبـــدأ 
ـا  ـ تفضـلها لالرتبـاع  رك لكل قبيلة عربية املكان والجهة ال الصيف، وكان ي

  عيد.    ي الدلتا والص
  .  ٣٩، ص١، جحسن املحاضرة) السيوطي: ٤٥(
ايـــــة العصـــــر ) محمـــــود مصـــــطفى: ٤٦( ـــــ  ـــــي مصـــــر مـــــن الفـــــتح ح ٔالادب العربـــــي 

  م.  ١٩٦٧، دار الكتاب العربي ٢٦، صٔالايوبي
ــــر: ٤٧( ــــي التــــاريخ) ابــــن ٔالاث ــــروت ١٠٤، ص٤، جالكامــــل  ، دار الكتــــاب العربــــي،  ب

  م.   ١٩٨٦
ـــــي . ممـــــدوح الريطـــــي: ٩٤ص، ١، جالخطـــــط) املقريــــزي: ٤٨( دور القبائـــــل العربيـــــة 

ـــي عصـــر املماليـــك. مجـــدي عبـــد الرشـــيد: ٢٤٦، صمصـــر ، القريـــة املصـــرية 
ن، الهيئـــــة املصـــــرية العامـــــة للكتـــــاب القـــــاهرة ٢٢٩ص ، سلســـــلة تـــــاريخ املصـــــري

  م. ١٩٩١
ن عمـــــارة: ٤٩( ـــــي عصـــــر الـــــوالة) محمـــــد حســـــ ، دار ٢٢، صأدب مصـــــر ٕالاســـــالمية 

ـــي عصـــر الـــوالةهرة د.ت. صـــفاء حـــافظ: الفكـــر العربـــي. القـــا ، ٕالادارة املحليـــة 
  م.   ١٩٩١، القاهرة ٨ص

ايـة الدولـة ٕالاخشـيدية) ٥٠( ـ  ، ١٠٥، صمصر ٕالاسالمية مـن الفـتح العربـي ح
ن، الهيئة املصرية العامة للكتاب بالقاهرة    م. ٢٠٠١موسوعة تاريخ املصري

، وقـــد اهــــتم ٩، صاملحليــــةٕالادارة .  صــــفاء حـــافظ: ٦٤، ص الـــوالة) الكنـــدي: ٥١(
ردي العربية.    املستشرق أودلف جروهمان بنشر أوراق ال

  ١٩٥. صي اللهجات العربية) إبراهيم أنيس: ٥٢(
  ، طبعة دار املعارف، القاهرة د.ت٢٢٣، ص ٢، جمادة بدل) ابن منظور: ٥٣(
  . ١٩٦: صي اللهجات العربية) ٥٤(
ـي الحـديث عـن اللهجـات، فجـا٥٥( ـي كتـاب لحـن العامـة ألبـي ) أفاض البـاحثون  ء 

ــي ٔالاحاديــث  ــي لغـات العامــة سـواء  ـى اللحــن السـائد  بكـر الزبيــدي مـا يــنص ع
ـى صـيغ  ي ؤالاعـالم، وتطـرق إ ي لغة الشـعر والقـوا ؤالاخبار، أو ٔالامثال، وح 

 

 
ـــــا وكيفيـــــة صـــــرفها، وقـــــد تحـــــث علمـــــاء اللغـــــة  الكلمــــات والجمـــــل وصـــــحة هجا

ـــــــي هـــــــذا ٔالامـــــــر، حيـــــــث ن ن  ـــــــي، املحـــــــدث ـــــــي عبـــــــد الواحـــــــد وا جـــــــد دراســـــــات د.ع
ي هذا الصدد بوضوح.  رهم.    ود.إبراهيم  أنيس، ومحمود تيمور، وغ

  . ٢٠٦: صي اللهجات العربية) ٥٦(
كتــــاب إنجــــازات ، www.sharkia.gor.rg:  موقــــع محافظــــة الشــــرقية) ٥٧(

، يصــدر عــن محافظــة الشــرقية، طبــع م٢٠١٠:٢٠٠٤محافظــة الشــرقية مــن 
  م.   ٢٠١٠للطباعة القاهرة دار الجمهورية 

ي ، www.sharkia.gor.rg:  موقع محافظة الشرقية) ٥٨( كتاب الشرقية 
  ، كتاب يصدر عن محافظة الشرقية١٧، صم٢٠٠٦

  . ٤٥، صعروبة مصر من قبائلها) مصطفى الشريف: ٥٩(
ـي أبو حماد) ٦٠( ا  ى الشيخ أحمد أبو حماد النازح إل ذا الاسم نسبة إ : سميت 

فــــــتح ٕالاســــــالمي ملصــــــر، واســــــتقر بجــــــوار أحــــــد ٓالابــــــار مقيًمــــــا لنفســــــه غضــــــون ال
ر باسمه وهـو ٓالان مـن معـالم  ى مسجد كب ى إ ى، وبعد وفاته تحول املص مص

ـياملدينـة، محمــد رمـزي:  ، الهيئــة املصــرية ٢، ق١،ج٦٥، صالقــاموس الجغرا
  www.sharkia.gor.rg: موقع محافظة الشرقيةم. ١٩٩٤العامة للكتاب 

ـــــى جماعـــــة مـــــن العـــــرب يقـــــال لهـــــم طاويـــــةالق) ٦١( ـــــ تنســـــب إ ـــــي مـــــن الـــــبالد ال : و
ـــا وعمروهـــا، محمـــد رمـــزي:  ــــيالقطاويـــة، قـــد نزلـــوا  ، ١، جالقـــاموس الجغرا

  .٧٢، ص٢ق
ـــ أشـــبل) ٦٢( ـــ شـــبل نســـبة لـــبعض ب ي ب ـــي مـــن القـــرى القديمـــة أســـمها ٔالاصـــ : و

يالعرب الذين قطنوها، محمد رمزي:    . ٨٤ص، ٢، ق١، جالقاموس الجغرا
ــي معجــم البلــدان باســم القواصــر الجعــافرة) ٦٣( ــي مــن القــرى القديمــة ذكــرت   :

ال لعمــــر بــــن العــــاص  ــــ ن الفرمــــا والفســــطاط، وذكــــرت عنــــد وكانــــت م ، مــــاب
ن  ـا بـ ي الحديث عن مقتل السلطان املظفر سيف الدين قطـز، وأ املقريزي 

ن مصــر والشــام، وأوضــح مح ــي الطريــق بــ ــي الصــالحية والســعيدية  مــد رمــزي 
ـا،  ن  ـى عـرب الجعـافرة املسـتوطن ي نزلـة الجعـافرة نسـبة إ ا  ا أ حديثة ع
ا  ـــــا وأصــــبحت ناحيـــــة بـــــذا ــــا مـــــن توابــــع ناحيـــــة الهيصــــمية ثـــــم فصــــلت ع وأ

ي العربي،  يوحملت الاسم القب   .  ١١١، ص٢،ق١: جالقاموس الجغرا
ــا أوالد العــدوي ) ٦٤( ــي قريــة قديمــة ذكــر محمــد رمــزي أ ــ عــدي :  كانــت تســم ب

ــ عــدي قــوم عمــر بــن الخطــاب  ن نســبة ملــن نزلهــا مــن ب ــي قــوان ، وجــاءت 
ــــــى أوالد  ــــــى العدويــــــة، ثــــــم إ ــــــذا الاســــــم، ثــــــم حرفــــــت إ الــــــدواوين البــــــن ممــــــاتي 
ــــي مركــــز ومدينــــة  ــــي ٓالان متداخلــــة  ــــ اليــــوم، و ــــ مازالــــت بــــه ح العــــدوي، وال

ـــــيالقـــــامفـــــاقوس، وأحياًنـــــا يقـــــال لهـــــا كفـــــر العـــــدوي،  ، ٢، ق١، جوس الجغرا
ــى بطــن مــن هــذه القبيلــة ١١٥ص ،  ومــن نافلــة القــول أن أذكــر أننــا ننتســب إ

ــــا بعــــض  ــــر أنــــه قــــد ارتحــــل م لــــة غ ــــي تلــــك امل ــــ حطــــت رحالهــــا  الكريمــــة وال
م  ــر شــرقية، وعرفــت منطقــ ــي فراشــة مركــز أبــو كب مشــايخها وحطــوا رحــالهم 

، (الب ي عبد الن رهم وهو كفر ع   احثة).باسم كب
ر القطاويـة، وكـان قـد رحـل أوالد موس) ٦٥( ي من القرى القديمة سميت طنج  :

ـــا  افـــأطلق عل ـــا، وســـكنوا  ن ملركـــز بلبـــيس  إل بعـــض عـــرب القطاويـــة التـــابع
، الـذين أخـذت املنطقـة والقريـة  اسمهم ومن هؤالء العرب، عـرب أوالد موسـ

ياسمهم فيما بعد، محمد رمزي:    . ١١٥، ص٢، ق١، جالقاموس الجغرا
ي إحدى البالد القديمة ال وردت باسـم لبنـا ولبينـة عنـد ابـن دوار ُجهينة) ٦٦(  :

ـــا دوار  ـــا فـــأطلق عل ـــا وأقـــاموا  ـــر أن بعـــض عـــرب جهينـــة رحلـــوا إل ممـــاتي، غ
ـــــي ممدينـــــة  ـــــي ٓالان متداخلـــــة  ـــــى ألســـــن العامـــــة ِجِهينـــــة، و جهينـــــة، وتلفـــــظ ع

يالقاموس اومركز فاقوس، محمد رمزي:    .١١٥، ص٢، ق١، جلجغرا
ــى جماعــة الســماعنة) ٦٧( ــي تــاج العــروس، وقــد نســبت إ ــ ذكــرت  : مــن القــرى ال

م.  ــا وأصــبحت زمــام أراضــ ن، كــانوا قــد نزلــوا  مــن عــرب الشــام ، مــن فلســط
يمحمد رمزي:    .    ١٢٠، ص٢، ق١، جالقاموس الجغرا

ــر٦٨( ـــم عـــدد مـــن ) أبــو حريـــز، والاحـــراز: وهمـــا ناحيتــان مـــن مركـــز أبـــو كب ، ســـكن 
يبطون القبائل العربية . محمد رمزي:    .القاموس الجغرا
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ر) ٦٩( ، ويرجـع نسـب أهلهـا أبو كب ـى العصـر الفـاطم ر إ : ترجع نشأة مدينة أبو كب

ـــــى هــــــذه املنطقــــــة للعمــــــل  ــــــ ارتحــــــل معظمهــــــا إ ـــــى قبيلــــــة هــــــذيل العربيـــــة، وال إ
ــــى بــــالد املغــــرب ثــــم عــــادوا مــــع  بالزراعــــة، وقــــدموا مــــع الفــــتح العربــــي ورحلــــوا إ

ـــــر أطلقـــــوا اســـــم  ـــــا، وعنـــــدما نزلـــــوا أبـــــو كب ن ملصـــــر وتوطنـــــوا  ـــــيء الفـــــاطمي م
ي الذي رأس وفد هذيل لرسـول هللا  ، وهـو عـامر بـن الجلـيس الشاعر الُهذي

ـــــى  ــــر، وتـــــوارث النـــــاس الاســــم وأطلـــــق ع ـــــ بـــــأبي كب ي وكــــان يك الشــــاعر الجـــــاه
ن الدولة  املنطقة ال أصبحت فيما بعد مركزا، وقد ي كتاب قوان ورد ذلك 

باللهجـــة املغربيـــة ملؤلفـــه ســـعيد بــــن محاضـــر وزيـــر الخليفـــة العاضـــد الفــــاطم 
ـــــر. ٥٥٧ ســـــنة ــــــى ألســـــن العامــــــة بـــــالفتح، أبــــــو َكب موقــــــع هــــــ، وينطــــــق لالســـــم ع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر،محافظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقية  ، صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفحة أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو كب
)http://www.sharkia.gov.eg/city/cityPage.aspx?PageID=57(  

ـى الشـيخ هجـرس ارسةالهج) ٧٠( ي من ٔالاعمال الشرقاوية القديمـة، وتنسـب إ : و
ـــا ونســـبت لـــه، محمـــد رمـــزي:  القـــاموس بـــن ســـليمان العربـــي، كـــان شـــيخ قبيل

ي   . ١٢٨، ص٢، ق١، جالجغرا
ـي التحفـة ب هالل) ٧١( ن الـدواوين، ووردت  ـي قـوان : مـن القـرى القديمـة وردت 

ـــ هـــذيل، وبتحـــري الاســـم يمكـــن أن ـــ هـــذيل ،  باســـم ب ـــ هـــالل مـــن ب يكـــون ب
ــــ هـــــالل، ومــــا زالـــــت محتفظــــة باســـــمها القــــديم لليـــــوم. محمـــــد  ـــــا ب ؤالاصــــل أ

يرمزي:    .١٤١، ص٢، ق١، جالقاموس الجغرا
ــ قــريش) ٧٢( ــ قــريش، مـــن توابــع ســنيطة الطوالــة، وهـــو ب : وتعــرف باســـم كفــر ب

ـا وهـو تـابع  نسبة لبعض العرب الذين ترجع أصولهم لقريش كانوا قـد نزلـوا 
  . ١٤٧، ص٢، ق١ملركز منيا القمح شرقية. محمد رمزي: املرجع السابق، ج

ــي زمــن العــرب نســبة لقبيلــة العالقمــة) ٧٣( ــ نشــأت  ــي مــن القــرى القديمــة ال : و
ي مــــن أرض  ــــا بليــــدة بــــالحوف الشــــر ــــي معجــــم البلــــدان بأ العالقمــــة ووردت 

ا بازار وأسواق لقوم من العرب.  معجـم يـاقوت الحمـوي: مصر دون بلبيس ف
ــــــــروت ١٤٥، ص٤، جالبلــــــــدان م. محمــــــــد رمــــــــزي: املرجــــــــع ١٩٩٥، دار صــــــــادر ب

  . ١٥٥، ص٢، ق١السابق، ج
ــي قريــة قديمــة مــن أعمــال الشــرقية، والشــبانات جماعــة عربيــة الشــبانات) ٧٤( : و

ـــي شـــبانة وهـــو مؤســـس هـــذه القريـــة،  م الـــذي د قديمـــة ينســـبون لشـــيخ قبيلـــ
زمـــــام القريـــــة، محمـــــد رمـــــزي: املرجـــــع الســـــابق وعامـــــة الشـــــبانات هـــــم أصـــــحاب 

  . ٨١، ص٢،ق١ج
ـــــراوح تعـــــدادها ٧٥( ـــــرة ي ) يقطـــــن محافظـــــة الشـــــرقية حاليـــــا ســـــتة قبائـــــل بدويـــــة كب

ي عرب العييايدة وشـيخهم  ن ألف نسمة، وتتمثل هذه القبائل  خمسة وثالث
الشــيخ عبــادة النافلــة، وعــرب ٔالاحيــوات وشــيخهم الشــيخ حســن ربيــع، وعــرب 

وشــيخهم الشــيخ ســالمة عايــد فــريج، واملســاعيد وشــيخهم الشــيخ  الحويطــات،
ن وشيخهم  راب ي وشيخهم الشيخ سلمان مسعود، وال ن عمر سالمة، وب حس

  :موقع محافظة الشرقيةالشيخ عودة سالمة. 
) http://mail.sharkia.gov.eg/files/race-9.doc( .صفحة سباق الهجن ،  
ي الصيفي: مستشار السيا٧٦( ن عـام السـباق، ) محمد ع موقـع حة بالشرقية، أمـ

روني   ). www.sharkia.gor.rg، (الشرقية ٕالالك
ـــــــي مـــــــا يســـــــميه اللغويــــــون العـــــــرب الحـــــــروف ويقابلهـــــــا ٔالاصــــــوات الســـــــاكنة) ٧٧( : و

ــي تشــمل مــا يســم لــدى فقهــاء اللغــة الحركــات وأحــرف املــد  ن، و أصــوات اللــ
ن. عبد العزيز مطر:  ي الساحل الشموال يلهجة البدو    . ٤٣، صا

ي ملثـل هـذه ٧٨( ـي السـاحل الشـما ـي كتابـه لهجـة البـدو  ) أشار د. عبـد العزيـز مطـر 
ــــــرة  ن عــــــرب الشــــــرقية وعــــــرب البح الحــــــاالت، وذلــــــك ال يبعــــــد ألن اللهجــــــات بــــــ
ـــــي بعـــــض ٔالالفـــــاظ ؤالاصـــــوات ومخـــــارج  ـــــا تقـــــارب نســـــ  ي  والســـــاحل الشـــــما

ي الحـــروف، إال أن لهجـــة عـــرب الشـــرقية تميـــل للفـــتح وله جـــة الســـاحل الشـــما
م، سِلِيم. 

َ
  تميل للكسر، مثل َسال

ـي كتابـه الـدالالت الصـوتية والصـرفية ٧٩( ) ذكر ذلـك د. عبـد القـادر عبـد الجليـل: 
ي، ص ـــي نســـخة محققـــة ٨ـــي لهجـــة ٕالاقلـــيم الشـــما ، وقـــد رجـــع لكتـــاب الهمـــز 

 

 
ي لكتـاب الهمـز نشـر ١٩٩٩للدكتور خليـل إبـراهيم العطيـة البصـرة  م، وبرجـو

ــروت لــوي ي ب م، فلــم أتمكــن مــن وجــود هــذه العبــارة، ١٩١٠س شــيخو اليســو
ي كتابه املوسوم بـ  ى نفس املع  لغة وقد أشار عبد السميع سالم الهراوي إ

ـــي صـــدر ٕالاســـالم م، وبمـــا أنـــه ١٩٨٦، دار الكتـــاب القـــاهرة ٣٢:٢٨، صٕالادارة 
ــــي إقلــــيم الشــــرق ية فقــــد قــــد ثبــــت مــــن املصــــادر التاريخيــــة نــــزول أهــــل الحجــــاز 

ـ نقـاًل عـن د. عبـد القـادر عبـد الجليـل  ذه العبارة تأكيـًدا للمع آثرت ٕالاتيان 
ا.    من طبعته ال رجع إل

  .  ٨٠، صي اللهجات العربية) إبراهيم أنيس: ٨٠(
ــــ الاحتكــــاك أي مــــرور الهــــواء مــــن منفــــذ ضــــيق الصــــوت الرخــــو) ٨١( : الرخــــاوة تع

، ١،جعلـــــــم ٔالاصـــــــواتبـــــــدر:  نســـــــبًيا بحيـــــــث يحـــــــدث حفيًفـــــــا مســـــــموًعا، كمـــــــال
  . ١٢٦ص

ـــر) ٨٢( ـــا َكت ـــ تحاك : والكلمـــة هنـــا تـــأتي بفـــتح الكـــاف بخـــالف اللهجـــة القاهريـــة ال
ر.    بكسر الكاف ِكِت

ذا ٨٣( ) يرى د. عبد العزيز مطر: أن أهل ساحل مريوط البدو مازالوا يحتفظون 
ــى صـــوت الــذال، وربمــا حــافظ بعــض بـــدو  م وكــذلك حفــاظهم ع الصــوت بيــ

ى هذا الصوت، إال أننا بالبحث فلم نجد أحـد يتحـدث بـه مـن سي ناء أيضا ع
  عرب الشرقية. 

ـي اللهجـة املحكيـة عـدة مخـارج الجيم) ٨٤( ـ تأخـذ  : حـرف الجـيم مـن الحـروف ال
أللفاظهـــا، فهـــ مـــن ٔالاصـــوات املركبـــة الاحتكاكيـــة، فيـــذكر د. كمـــال بـــدر: "أنـــه 

ــــــي مواقــــــع الوقفــــــات مــــــن املعلــــــوم أن انفصــــــال ٔالاعضــــــاء بعضــــــها عــــــن بعــــــ ض 
ـــــي الســـــرعة والـــــبطء عنـــــد النطـــــق، وينعـــــت الصـــــوت هنـــــا بأنـــــه وقفـــــة  يتقـــــارب 
ــــــــا تســــــــرب الهــــــــواء محــــــــدًثا احتكاًكــــــــا  انفجاريــــــــة، أمــــــــا إذا كــــــــان الانفصــــــــال بطيًئ
مســـموًعا، ويصـــدر صـــوت آخـــر احتكـــاكي مصـــاحب للوقفـــة، ويســـم هنـــا وقفـــة 

ـــات ـــي اللغـــة العربيـــة يمـــر  ن، وهـــو احتكاكيـــة، ويوجـــد صـــوت واحـــد  ن الحـــالت
ــــــى الانفجاريــــــة، أطلــــــق عليــــــة الجــــــيم  حــــــرف الجــــــيم، فــــــإذا جــــــاء بالصــــــورة ٔالاو
ـــي مصـــر، وإذا  ـــا قـــراء القـــرآن الكـــريم  م  ـــ ـــي مـــا يل الفصـــيحة أو الحجازيـــة و
جــاء بالصـــورة ٔالاخـــرى الاحتكاكيـــة أطلـــق عليـــة الجـــيم الشـــامية، وهمـــا يكونـــان 

ب وقفــــــة احتكاكيــــــة وحــــــدة واحــــــدة تســــــم صــــــوت لثــــــوي حنكــــــي "غــــــاري" مركــــــ
  . ٣١٠، ٣١١، ص٢مجهور". علم ٔالاصوات: ج

  .  ٤٧، صلهجة البدو) عبد العزيز مطر: ٨٥(
) يرى د. كمال بدر: "أن القاف صوت لهوي وقفة انفجارية مهموس، وهو يـرى ٨٦(

ــــا  ــــى م ــــي صــــوت القــــاف ٔالاو ــــ خــــالف  ــــي نقط أنــــه يختلــــف مــــع علمــــاء اللغــــة 
الجهر والهمس، وجاء ببعض ٓالاراء ال خاصة بموضع النطق والثانية بصفة 

ـرة"، للرجـوع لهـذه ٓالاراء:  ـي املفصـل وغ ـ مثـل ابـن يعـيش  ي هذا املع توافقه 
  . ٢٧٧، ٢٧٦، ص ٢، جعلم ٔالاصوات

  .  ٢٧٩، ص٢: جعلم ٔالاصوات) ٨٧(
  .  ١٦٧، ١٦٢، صاللهجات العربية نشأة وتطوًرا) عبد القادر حامد هالل: ٨٨(
لقادر هالل: حيـث قـال: "أن طبيعـة نطـق ٔالاصـوات العربيـة ) رأى ذلك د. عبد ا٨٩(

ـــــي اللهجـــــات العربيـــــة"،  وخصائصـــــها ال تعـــــرف الحـــــروف املتداخلـــــة أو املركبـــــة 
  .   ١٦٧، صاللهجات العربية نشأة وتطوًرا

  .  ٥٣: آية سورة الفرقان) ٩٠(
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